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กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 

ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 
1 A01 ชุดตรวจ Dot blot test สําหรับตรวจ 

Nervous necrosis virus (NNV)                
ในปลา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 A02 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับสัตว์    
“กากมันสําปะหลังหมักซินไบโอติก : 
ซิน-บูสเตอร์” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 

3 A03 เครื่องสกัดน้ํามันจากกากผลปาล์ม       
แบบหมุนวน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 A04 การใช๎สนามไฟฟูาแบบพัลส์กํอน           
การแชํอิ่มสตรอว์เบอร์รี่ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลล๎านนา เชียงใหมํ 

5 A05 การสร๎างฟิล์มทองคําไมํชอบน้ําอยําง
ยิ่งยวดบนพอลิเมอร์ซับสเตรตเพ่ือใช๎เป็น
ตัวตรวจวัดสารกําจัดวัชพืชในผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 A06 เรือรดน้ําผักอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
7 A07 ปาล์ม, ปลา และนาโนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน 
8 A08 ชุดตรวจสอบ ELISA สําหรับ                  

การตอบสนองของภูมิคุ๎มกันแบบจําเพาะ
ในปลานิล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 A09 สบูํโกโก๎นาโนไซส์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
10 A10 กระบวนการเคลือบด๎วยละอองสารเคมี

ยืดอายุการเก็บรักษาดอกกล๎วยไม๎ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

11 A11 กระบวนการเรํงเร๎ากล๎วยไม๎ให๎เติบโต          
ผลิดอกนอกฤดูกาลด๎วยสภาวะฤดูฝน
เสมือนโดยไมํใช๎สารเคมีและฮอร์โมน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

12 A12 ตู๎อบแห๎งสองระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
13 A13 เครื่องโอห์มมิคแบบการไหลตํอเนื่อง

สําหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน 

14 A14 รถพํนปุ๋ยน้ําชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
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ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 
15 A15 เครื่องสกัดน้ํามันและแปรรูปตัวอํอนของ

ด๎วงสาคู 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต  
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

16 A16 ระบบควบคุมการเลี้ยงกุ๎งก๎ามแดง
อัจฉริยะ 4.0 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน 

17 A19 กล๎วยกวนสับปะรดเสริมคุณคําด๎วย            
สตรอเบอรีและโปรตีนถั่วเหลืองสกัด 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
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กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 
ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 

1 B01 ผลิตภัณฑ์ให๎ความหวานพรีไบโอติก              
โอลิโกแซ็กคาไรด์จากกากมันสําปะหลัง 
“แคสสิโอส” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 

2 B02 ไวน์สีน้ําเงินจากอัญชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3 B03 เนยเทียมรสหวานสูตรสมดุลอัตราสํวน

ไขมันโอเมก๎า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 B04 เจลทําความสะอาดมือเพ่ือกําจัด            
กลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5 B05 อุปกรณ์แบบกระดาษสําหรับวิเคราะห์    
ฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 B06 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ข๎าวอินทรีย์          
หอมมะลิ 105 กลุํมเศรษฐกิจชุมชนพรหม
พิทักษ์ จ.นครสวรรค์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

7 B07 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๎ุงจํอมผงโดยวิธีการ
ทําแห๎งแบบโฟมเมท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

8 B08 ผลิตภัณฑ์ขนมตาลจากมันมํวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
9 B09 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห๎งเสริม

โพรไบโอติกด๎วยระบบอบแห๎งด๎วยลมร๎อน
รํวมกับอัลตราโซนิค 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

11 B11 ผลิตภัณฑ์ข๎าวไทยเสริมโปรไบโอติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กําแพงแสน 

12 B12 ผลิตภัณฑ์อกไกํนุํมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 
13 B13 อัลบูมินจากรําข๎าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
14 B14 หยวกกล๎วยอบกรอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
15 B15 หม๎อทอดลมร๎อนไมโครเวฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
16 B16 ผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู๎ปุวยโรคไตเรื้อรัง

ที่ได๎รับการล๎างไตผํานชํองท๎องแบบถาวร
ด๎วยกระบวนการให๎ความร๎อนแบบโอห์มมิค 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

17 B17 บรรจุภัณฑ์น้ําพริกหนุํมหลอดบีบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 
ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 

1.  C03 เครื่องเตือนภัยหํางไกลน้ําเกิน วิทยาลัยเชียงราย 
2.  C04 เคลียร์เวน : อุปกรณ์ชํวยระบุตําแหนํง

หลอดเลือด 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.  C09 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กําจัดเหาจาก          
สารออกฤทธิ์สมุนไพร 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

4.  C10 ปิ้บ ปิ้บ กระพริบเตือนน้ําเกลือใกล๎หมด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
5.  C14 โมบายแอปพลิเคชั่น สุขสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
6.  C16 ครีมกันแดดผสมดินขาว (คาโอลิน) และ

น้ํามันเมล็ดเทียนดํา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7.  C17 ชุดทดสอบการกดจุดสัญญาณสําหรับ
หัตถเวชกรรมไทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8.  C18 Herby Gel : ผลิตภัณฑ์รักษาสิวจาก
สารสกัดใบหูกวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9.  C20 บูท 2 in 1 ปูองกันโรคฉ่ีหนู มหาวิทยาลัยบูรพา 
10.  C21 การข้ึนรูปตัวนําไฟฟูายืดหยุํนเพ่ือใช๎เป็น

เซ็นเซอร์วัดการยืด : ตัวอยําง                
การประยุกต์ใช๎ในถุงมือฝึกกล๎ามเนื้อ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11.  C22 ชุดสํงกําลังจากสวํานไฟฟูาไร๎สาย
ขับเคลื่อนรถเข็นสําหรับผู๎ทุพพลภาพ
และผู๎สูงอายุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

12.  C23 บียอนด์ก๏อซ : วัสดุตกแตํงบาดแผลที่มี
ความสามารถดูดซับสูงและยับยั้ง            
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
สําหรับประยุกต์ใช๎ทางการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 

13.  C24 หุํนจําลองการตรวจจับการหดรัดตัวของ
มดลูกและฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
มารดา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

14.  C25 ฟูกชํวยพลิกตะแคงตัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
15.  C26 เครื่องตรวจสภาพเท๎าผู๎ปุวยเบาหวาน 

(DM-BOX) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
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ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 
16.  C33 เครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
17.  C35 ผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแผลเป็นที่มี

สํวนผสมจากสารสกัดจากดีของปลา
ชํอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

18.  C36 กลํองควบคุมอุณหภูมิสําหรับจัดเก็บ
อินซูลินแบบพกพา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

19.  C38 วัสดุดามกระดูกเคลือบด๎วยไฮดรอกซี   
แอปาไทต์เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะของ
กระดูก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

20.  C39 ปรอทวัดไข๎พูดได๎ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
21.  C40 เครื่องวัดความยาวทารก  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
22.  C41 รถเข็นผู๎ปุวยควบคุมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
23.  C42 กระบวนการฟ้ืนฟูผู๎ปุวยออฟฟิศ       

ซินโดรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

24.  C43 พาหนะฟ้ืนฟูการเดินในทําท่ีถูกต๎อง
สําหรับผู๎สูงอายุและผู๎ปุวยกายภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี 

25.  C44 อุปกรณ์ฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ําหนัก
บางสํวน สําหรับผู๎ปุวยที่ผําน              
การกายภาพบําบัด (Space Walker) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26.  C45 อุปกรณ์ชํวยฝึกเดินที่มีระบบพยุง
น้ําหนักบางสํวนสําหรับเด็ก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

27.  C61 หุํนจําลองทวารเทียมสําหรับฝึกทักษะ
การดูแลแผลทวารเทียม 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

28.  C65 QR Code ชํวยเด็กหลงทาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
29.  C66 หุํนจําลองเด็กท๎องมาน (Ascites 

Model) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

30.  C67 กลํองทิ้งหัวเข็ม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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กลุ่มเทคโนโลยี เคร่ืองกล อิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 
ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 

1 D01 ถุงลมนิรภัยอัตโนมัติลดอาการบาดเจ็บจาก
การล๎มของผู๎สูงอายุ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
ตาก  

2 D02 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์ม      
เห็ดฟางบนพ้ืนฐานของดิจิตอลฟาร์มมิ่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

3 D03 Simulation pregnancy box วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
รํวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าพระนครเหนือ  

4 D04 ชุดฝึกทดลองหาคําคงที่เวลาของตัวเก็บ
ประจุแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบวงจรได๎ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5 D05 มินิเจอร์ แพลนท์ พอต : เกมสํงเสริม             
การเรียนรู๎และอนุรักษ์ต๎นไม๎บนพื้นฐาน IoT 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 D06 รถเข็นไฟฟูาอัจฉริยะ โดยใช๎ระบบล๎อ              
แมคคานัม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

7 D07 การพัฒนากริ่งประตูรักษาความปลอดภัย
แจ๎งเตือนผํานแอปพลิเคชันไลน์สําหรับที่พัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

8 D08 การพัฒนาระบบข๎อมูลจราจรเพ่ือ           
การตัดสินใจด๎วยเทคโนโลยี IoT 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

9 D09 การพัฒนาระบบบันทึกข๎อมูลภาพ - ติดตาม
สัตว์ปุาสงวนและเฝูาระวังการเกิดไฟปุาด๎วย
เทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาภูเขียว-ทุํงกะมังจังหวัดชัยภูมิ) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

10 D10 การพัฒนาระบบแจ๎งเตือนระดับน้ําทํวมด๎วย
เทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษาชุมชนหน๎า
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – 
บ๎านกอก) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11 D11 ฐานรองแก๎วติดตามการดื่มน้ํา              
สํวนบุคคล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 D12 เครื่องบําบัดด๎วยแสงไฟหลอดแอลอีดีสําหรับ
ทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง       
    

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 
13 D13 เครื่องโอโซนกําจัดสารเคมีตกค๎างในผัก 

ผลไม๎   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

14 D14 เครื่องกําจัดกลิ่นรองเท๎าและถุงเท๎า         
โดยใช๎โอโซน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

15 D15 ระบบชุดกระตุ๎นกล๎ามเนื้อด๎วยไฟฟูา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
วิทยาเขตศรีราชา 

16 D16 ระบบการฆําเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลว
ด๎วยเทคนิคสนามไฟพัลส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
รํวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 
(ศูนย์รังสิต) 

17 D17 เครื่องอัลตราโซนิคชนิดแคลมป์ทํอเพ่ือผลิต
เชื้อเพลิงอิมัลชน ดีเซล-น้ํา-ไบโอดีเซล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญํ 

18 D18 กระบวนการผลิตซิลเวอร์อะซิเตท            
เชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและไมํปลดปลํอยของเสีย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 D19 ระบบปรับอากาศขนาดเล็กด๎วยน้ําเย็นที่ได๎
จากตัวรับรังสีอาทิตย์ชนิดรวมรังสีแบบ                
3 มิติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

20 D20 การพัฒนาการกลั่นเอทานอลด๎วยรังสี
อาทิตย์โดยการใช๎คลื่นอัลตราโซนิคผําน      
หัวกระจายสารละลาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

21 D21 การออกแบบและสร๎างต๎นแบบ
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

22 D22 เตาผลิตไอน้ําความร๎อนผสมผสานชีวมวล
และแก๏สหุงต๎ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

23 D23 กล๏าส-คัลเลอร์บล็อก : บล็อกกระเบื้อง 
หลากสีจากเศษแก๎ว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

24 D24 การตรึงเซลล์สาหรํายสีเขียวด๎วย
แคลเซียมอัลจิเนต : นวัตกรรมใหมํเพ่ือ             
การผลิตไฮโดรเจน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

25 D25 ฉากกั้นลดความร๎อนด๎วยคุณสมบัติ               
ของน้ํา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 D26 อิฐมวลเบาเพ่ือความยั่งยืนทางด๎านอนามัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
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ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 
และสิ่งแวดล๎อม บางเขน 

27 D27 การพัฒนาระบบจดจําใบหน๎าเพ่ือแจ๎งเตือน
อาชญากร 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน 

28 D29 ระบบเฝูาระวังอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 

29 D30 นวัตกรรมสีเขียวสําหรับจําแนก              
หมึกปากกาในงานตรวจพิสูจน์              
พยานเอกสาร : การใช๎เทคนิคพ้ืนผิวขยาย
สัญญาณรามานด๎วยอนุภาคนาโนโลหะเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 

30 D31 ระบบซื้อตั๋วรถไฟรํวมผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
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กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 
1.  E02 บัตรคําอิเล็กทรอนิกส์แก๎ปัญหา            

อํานไมํออก เขียนไมํได๎ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.  E03 การพัฒนาโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิง
กีฬาสําหรับการแขํงขันไตรกีฬาใน
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  E07 แผนที่เส๎นทางรถม๎าในจังหวัดลําปาง
โดยใช๎สร๎างรูปแบบใหมํ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4.  E08 ชุดทดลองกระบวนการทาง           
อุณหพลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5.  E09 ชุดการทดลองหาคําความจุความร๎อน
จําเพาะและการพาความร๎อนอยํางงําย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6.  E10 ชุดทดลองสเปกโทรสโคปอยํางงําย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
7.  E11 สื่อสร๎างสรรค์ปูองกันการค๎ามนุษย์           

ในเด็ก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8.  E12 สื่อการเรียนรู๎เพ่ือเสริมสร๎างทักษะชีวิต
และพัฒนาความสามารถในการอําน
ภาษาอังกฤษสําหรับผู๎เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายผํานเกม
กระดาน Teenageroous ตอน 
“Let’s Build the Way of Your 
Life” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9.  E14 การออกแบบและสร๎างสื่อการเรียน                
การสอนชุดทดลอง เรื่อง สัมประสิทธิ์
และความหนืดพลวัตของกลีเซอรีน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10.  E15 สื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียนด๎านคําศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช๎ Fun English 
with Dolly Kate of Thailand ใน
แบบบูรณาการเรื่องวัฒนธรรมการแตํง
กายสมัยอยุธยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ล าดับที ่ รหัส ชื่อผลงาน สถาบัน 
11.  E16 สื่อการเรียนรู๎คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

TEN-O  เพ่ือการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12.  E17 สื่อการสอนบอร์ดเกมสํงเสริมการอําน 
“The Magic Spelling” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13.  E19 สื่อการสอนบอร์ดเกม “บอร์ดเกม          
พหุนามสําราญใจ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14.  E20 ประติมากรรมโคมไฟหอยมุก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
15.  E21 สุํมสานงานศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
16.  E22 อะเคื้อลาวเวียง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
17.  E23 การออกแบบโคมไฟสําหรับผลิตภัณฑ์

ตกแตํงจากแนวคิดดอกดารารัตน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

18.  E25 การใช๎ประโยชน์จากเปลือกต๎นลําไย
เหลือทิ้งสําหรับสกัดเป็นผงสีย๎อม
ธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 

19.  E26 เรียนรู๎จากการจัดทําและภาพถําย
เอกซเรย์ด๎วยเทคโนโลยี Virtual 
Reality 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกํน 

20.  E27 ของตกแตํงบ๎านจากเศษขี้เลื่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
21.  E29 การพัฒนาเศษพลาสติกสูํการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของตกแตํงบ๎าน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

22.  E30 การออกแบบโคมไฟหวายด๎วยวิธีการ
แบบเมคราเมํ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

23.  E31 นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับ
เคลื่อนไหวจากทุนวัฒนธรรมไทย
ประเภทหุํนละครไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24.  E32 นวัตกรรมการผลิตเส๎นไหมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 


