คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 28 รางวัล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ
46th International Exhibition Invention Geneva
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

คณะนั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ สร้ า งชื่ อ เสี ย งจากการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ วที น านาชาติ
46th International Exhibition Invention Geneva ระหว่ า งวั น ที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ กรุ ง เจนี ว า
ประเทศสวิตเซอร์ แ ลนด์ ได้ รั บรางวัลรวม 28 รางวัล ประกอบด้ วย โล่ เกี ยรติยศจากนครเมืองเจนี วา 1 รางวั ล
เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และรางวัล
พิเศษ 6 รางวัล โดยมีรายชื่อรางวัล ดังนี้
1. โล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา 1 รางวัล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงาน “โปรแกรมสําหรับจับคู่การเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐาน
เวลาปัจจุบัน” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และนายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้
2. เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน “เรื อ บั ง คั บ วิ ท ยุ วั ด ความลึ ก ท้ อ งน้ํ า และสํ า รวจสภาพทางอุ ท กศาสตร์ ” ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น โดย
รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล, ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ และอาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว
3. เหรียญทอง 10 รางวัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลงาน “ฟิล์ม ทู ฟลาย” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์
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2. ผลงาน “ดั ช นี ค วามสุ ก ทางชี ว ภาพ และถุ ง ห่ อ แบบ Active สํ า หรั บ มะม่ ว ง (Magifera indica L.)
เพื่อการค้าสมัยใหม่และการส่งออก” ประดิษฐ์คิดค้นโดย รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
3. ผลงาน “เครื่องวัดแสงรูปหกเหลี่ยมสําหรับการวิเคราะห์ทางเคมีแบบประหยัดสาร” และผลงาน “เครื่อง
วิเคราะห์อนุมูลอิสระ 3 วิธี พร้อมกัน” ประดิษฐ์คิดค้นโดย รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ
4. ผลงาน “ชุดตรวจวิเคราะห์นาโนปรับเปลี่ยนได้” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.ปาริยา ณ นคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ผลงาน “โปรแกรมสําหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่
ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และนายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้
2. ผลงาน “แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ตโฟน”
ประดิษฐ์คิดค้นโดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต, นายอรรถกร โพธิ์สุวรรณ, นายภัทรเดช สวรรคเชิดวิลัย,
นายภาณุ เกตุหิรัญ, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์, นายปรินทร แจ้งทวี, ดร.นพ.สาโรช สุวรรณสุทธิ, พญ.ทอฝัน
ตรีวัฒนกูล และนายธัชกรณ์ วชิรมน
3. ผลงาน “Smart Consumer Unit for Energy Monitoring and Demand Response based on IoT
Technology” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ
4. ผลงาน “Smart Power Outlet based on IoTs Technology” ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น โดย ผศ.ดร.นพพร
ลีปรีชานนท์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์
ผลงาน “ดนตรีบําบัดเพื่อลดความกังวลและความรู้สึกเจ็บในการผ่าตัดสลายต้อกระจก” ประดิษฐ์คิดค้นโดย
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และคณะ
4. เหรียญเงิน 6 รางวัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลงาน “การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์/ไททาเนียมไดออกไซด์
เพื่อนํามาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคาถูก สําหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.ชิราวุฒิ
เพชรเย็น
2. ผลงาน “นมข้าวข้นหวานสูตร 3L” ประดิษฐ์คิดค้นโดย อ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร และ อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ ล ง า น “ Artificial Intelligent Application for Wooden Picture Frames Selection using Deep
Learning Algorithm” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ
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คณะสหเวชศาสตร์
ผลงาน “The mirror neurons stimulation based VCD program for improving balance in sitting
position for children with cerebral palsy” ประดิษฐ์คิดค้นโดย อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผลงาน “ST-Safe Breathing Coaching CPR” ประดิษฐ์คิดค้นโดย อ.สุภาวดี ทับกล่ํา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผลงาน “Diabetic Eye Sentinel” ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น โดย ผศ.ดร.ภคิ นี เอมมณี , รศ.ดร.บุ ญ ญฤทธิ์
อุ ย ยานนวาระ, ศ.ดร.สแตนิ ส ลาฟ มาคานอฟ, รศ.นพ.ศั ก ดิ์ ชั ย วงศกิ ต ติ รั ก ษ์ และผศ.นพ.ณวพล
กาญจนารัณย์
5. เหรียญทองแดง 4 รางวัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลงาน “รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.ธนิท
เรืองรุ่งชัยกุล
2. ผลงาน “แอปพลิเคชัน Organic ledger” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ผลงาน “Elderly Smart Pod (Tid Tam)” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ
2 . ผ ล ง า น “ Intelligent Computer Software for Advance Planning Laser Hair Removal
(Dermatology Application)” ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น โดย ศ.ดร.ผดุ ง ศั ก ดิ์ รั ต นเดโช และคณะ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
6. รางวัลพิเศษ 6 รางวัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน “แอปพลิเคชัน Organic ledger” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์
คณะสหเวชศาสตร์
ผลงาน “The mirror neurons stimulation based VCD program for improving balance in sitting
position for children with cerebral palsy” ประดิษฐ์คิดค้นโดย อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ผลงาน “Elderly Smart Pod (Tid Tam)” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ
2. ผลงาน “แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ตโฟน”
ประดิษฐ์คิดค้นโดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และคณะ
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3. ผลงาน “Seasonal Rainfall Forecasting using Deep Convolutional Neural Network” ประดิษฐ์
คิดค้นโดย ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา และ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
4. ผลงาน “Intelligent Computer Software for Advance Planning Laser Ablation of Localized
Breast Cancer” ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น โดย ศ.ดร.ผดุ ง ศั ก ดิ์ รั ต นเดโช และคณะ จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ,
โรงเรียนศรัทธาสมุทร และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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