
ล ำดบัที่ ประเภท เลขทีส่ญัญำ ชือ่โครงกำรวิจยั ผู้วิจยั ยอดเงิน คณะ
1 แผ่นดิน 123 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Cymbidium Mosaic Virus และ

 Odontoglossum Ringspot Virus สาเหตุโรคกล้วยไม้ในประเทศไทย
อาจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร 318,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 แผ่นดิน 135 การเพิ่มปริมาณเหง้าในหลอดทดลองและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดจาก
เหง้าและแคลลัสของข่าและหน่อกะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  กาญจน์ก
มล

306,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 แผ่นดิน 139 การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช 

 415,200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 แผ่นดิน 140 การพัฒนากระบวนการจัดสถานศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช 332,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 แผ่นดิน 141 2555A15801011 การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็น

เลิศ ตามปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช 332,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 แผ่นดิน 148 แนวทางการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสด์ิ
พิพัฒน์

1,365,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 รายได้ 1 การศึกษาล้าดับนิวคลิโอไทด์ที่สมบูรณ์และการจัดเรียงตัวของยีนบนจีโนมของเชื้อเจมินี
ไวรัสที่เข้าท้าลายพืชตระกูลแตง

อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร             123,400 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 รายได้ 2 การเปรียบเทียบแบบจ้าลองระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซ่ีกับแบบจ้าลองโครงข่าย
ใยประสาทประดิษฐ์เพื่อท้าการประมาณค่าออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดย
แบคทีเรีย: กรณีศึกษาคลองแสนแสบ

อาจารย์ศิริลักษณ์  อารีรัชชกุล 60,800             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 รายได้ 14 ระบบป้องกันการบุกรุกทางสารสนเทศเพื่อป้องกันผู้บุกรุกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อาจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์
นางสาวปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล (ม.เซนต์
จอห์น)

63,300             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 รายได้ 18 การประเมินความเส่ียงจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความ
เสียหายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์จันทร์เพ็ญ  มีนคร
อาจารย์ฒาลิศา   เนียมมนี

69,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 รายได้ 19 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับผลการค้นหางานวิจัยส้าหรับระบบเครือข่ายสังคมโดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล

อาจารย์พิจิตรา  จอมศรี 54,800             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 รายได้ 22 ขั้นตอนวิธีการค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้โดยใช้ออนโทโลยี อาจารย์รัตนทิพย์  รัตนชัย              82,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 รายได้ 23 การสร้างและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ (M-Learning) รายวิชาแคลคูลัส อาจารย์วัชระ  ขันธวิชัย

อาจารย์ธัญญารัตน์ จิตรพีระ
             75,800 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 รายได้ 25 การผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลในร่องสวนของชุมชน ในอ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์              80,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 รายได้ 27 ความหลากชนิดของนกในพื้นที่สวนผลไม้ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช              50,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 รายได้ 31 คุณภาพน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่อ้าเภอบางคณที จังหวัด

สมุทรสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ              97,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 รายได้ 34 แนวทางการจัดการคุณภาพน้้าทิ้งจากที่พักส้าหรับนักท่องเที่ยว อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์

97,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดบัที่ ประเภท เลขทีส่ญัญำ ชือ่โครงกำรวิจยั ผู้วิจยั ยอดเงิน คณะ
18 รายได้ 36 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผู้เข้าศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์ ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี 69400 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 รายได้ 45 กระบวนการผลิตน้้ามะขามป้อมผงส้าเร็จรูปโดยการท้าแห้งแบบ โฟม¬แมท อาจารย์สุภาวิณี  แสนทวีสุข             110,990 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 รายได้ 47 รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลายได้เพื่อน้ากลับมาใช้ประโยชน์

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา              97,300 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 รายได้ 48 การประยุกต์เหมืองข้อมูลโดยใช้ออนโทโลจีเป็นฐานส้าหรับพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยณัฎฐ์  กุหลาบ
เพ็ชรทอง

             75,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 รายได้ 50 การใช้ประโยชน์และการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนประชาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์              72,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 รายได้ 51 การจัดการคุณภาพน้้าในคลองวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีน้้าดีไล่น้้าเสีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์

อาจารย์รชาดา บัวไพร (สาธิต)
             97,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 รายได้ 52 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักเร่ืองส่ิงแวดล้อมในจังหวัดอ่างทอง อาจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ              97,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 รายได้ 58 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาหลักการคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี อาจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล              60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 รายได้ 59 ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อภาวะสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

สุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์  วิชิวานิเวศน์              46,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 รายได้ 60 การพัฒนาการจัดการความรู้ด้านสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน รองศาสตราจารย์ทวีชัย  อังกุรนาค 50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 รายได้ 63 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการท้าเกษตรใน

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อาจารย์ฒาลิศา  เนียมมณี              77,700 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 รายได้ 68 การสืบค้นสถานที่ข้ามภาษาร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ อาจารย์กิตติยา  ท่าห้อง              62,400 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 รายได้ 79 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูอิสระและต้านเอ็นไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอ

เรสจากต้นช้ามะเรียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราณี  แสงสุวรรณ              78,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 รายได้ 81 การวิเคราะห์รูปแบบการบุกรุกบนเครือข่ายโดยใช้การลดคุณลักษณะร่วมกับเทคนิค อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา 63300 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 รายได้ 83 การใช้ระบบแนะน้าสนับสนุนการตัดสินใจ รองศาสตราจารย์นลินี  โสพัศสถิตย์ 65500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 รายได้ 87 โปรแกรมส้าหรับการประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับการแก้ปัญหาโลจิสติกส์ อาจารย์ ดร.นิศากร  สังวาระนที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
(ลาดกระบัง)

             58,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 รายได้ 90 การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา เร่ืองความร้อน อาจารย์ ดร.ณรงค์  สังวาระนที              70,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 รายได้ 94 การชักน้าการสร้างสารทุติยภูมิในหน่อกะลาและการทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย

และการต้านอนุมูลอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  กาญจน์ก
มล

             90,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 รายได้ 95 การหาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัว อาจารย์ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์              69,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 รายได้ 97  ความหลากหลายทางชีวภาพของ แบคทีเรียกรดน้้าส้ม ในป่าเขตอ้าเภอสวนผ้ึง   จังหวัด

ราชบุรี ประเทศไทย
อาจารย์ธนขวัญ   บุษบัน
ดร.ภัทรพร รัตนวารี (นักวิจัยภายนอก)

             81,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 รายได้ 100 นิเวศวิทยาของชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์นภดล  แช่มช้อย
อาจารย์ ดร.ประทีป  มีวัฒนา

69,800             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 รายได้ 103 ศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบในพื้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์อาทิตย์ สารสมบูรณ์              58,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดบัที่ ประเภท เลขทีส่ญัญำ ชือ่โครงกำรวิจยั ผู้วิจยั ยอดเงิน คณะ
40 รายได้ 108 การคัดแยกและจัดจ้าแนกเชื้อราในปลายซอกเล็บและผิวหนังของผู้ป่วยกลากโดยวิธีอณู

วิทยา
อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม              76,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41 รายได้ 159 ตัวแบบทางสถิติส้าหรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ วิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา              51,200 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 รายได้ 177 การดูดซับโลหะทองแดงด้วยซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากแกลบข้าว อาจารย์ ดร.จิตรลดา  ชูมี              68,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 รายได้ 185 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยเทคนิคการท้าเหมืองข้อมูล อาจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ              40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 รายได้ 190 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตกะเพราทอดสุญญากาศ อาจารย์นันทพร  อัคนิจ              80,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 รายได้ 194 การวิจัยและพัฒนารูปแบบเทคนิคการหาปริพันธ์โดยใช้แบบฝึกทักษะและวิดีโอ ของ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์อุบล  กลองกระโทก              55,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 รายได้ 199 การผลิตไอศกรีมจากน้้าตาลมะพร้าว อาจารย์สุพัฒน์ชลี  สิริโชควรกิตต์ิ              50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 รายได้ 205 การสร้างและพัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ส้าหรับพยากรณ์ผลการเลือกต้ัง ในพื้นที่

จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์วัชระ  ขันธวิชัย             100,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48 รายได้ 212 ความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพรหายาก จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร              50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 รายได้ 213 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเล้ียงชันโรง อาจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร              50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 รายได้ 217 การส่งเสริมการตลาดด้านขนมไทยและอาหารไทย อาจารย์อัมพรศรี  พรพิทักษ์ด้ารง              45,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 รายได้ 219 การพัฒนาผลิตภ์น้้าพริกจากปลาดุก อาจารย์นฤมล  เปียซ่ือ              40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 รายได้ 220 แนวทางในการให้ความรู้เร่ืองขนมไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา
อาจารย์อานิก  ยงชูยศ              30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53 รายได้ 232 การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์เพื่อสร้างแบบจ้าลองในการจ้าแนกประเภท
คุณภาพน้้าผิวดิน : กรณีศึกษาคุณภาพน้้าคลองในเขตดุสิต

อาจารย์ศิริลักษณ์  อารีรัชชกุล              41,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54 รายได้ 238 การเรียนรู้แบบอิงชั้นเรียนแบบดิจิตอลโดยประยุกต์ใช้เกมส์และมัลติมีเดีย (อ้างอิงหัวข้อ
งานวิจัยที่เสนอรอบที่ ๑ ชื่อ ประสิทธิผลของการน้าระบบ class.in.th มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ภาณุ  วราภรณ์              46,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55 รายได้ 242 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเล้ียงแมลงหางหนีบ อาจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร              50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 รายได้ 249 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านจิตใจ อาจารย์รัตนทิพย์  รัตนชัย              35,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 รายได้ 266 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ส้าหรับผู้ปกครองและชุมชน ด้านทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน
อาจารย์ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล              50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58 รายได้ 267 การพัฒนาอัลกอรึทึมส้าหรับสร้างดัชนีด้านการค้นหารูปภาพบนระบบเครือข่ายสังคม อาจารย์พิจิตรา  จอมศรี              40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 รายได้ 304 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาพระราชประวัติ วิมาดาเธอกรมพระ

สุทธาสินีนาฏ
อาจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์              45,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60 รายได้ 324 การศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมันของระบบบ้าบัดน้้าเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์                8,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61 รายได้ 325 การจัดการคุณภาพน้้าบริเวณคลองเปรมประชากร โดยการติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์                8,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดบัที่ ประเภท เลขทีส่ญัญำ ชือ่โครงกำรวิจยั ผู้วิจยั ยอดเงิน คณะ
62 รายได้ 330 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อเทมเป้จากวัตถุดิบต่างชนิด และตรวจสอบปริมาณ

โปรตีนเพื่อเปรียบเทียบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ฉัตรทอง              35,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63 รายได้ 331 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้อิเล็กทีอนิกส์เพื่อศึกษาพระราชประวัติพระวิมาดาเธอกรมพระสุท
ธาสินีนาฎ

อาจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์              45,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64 รายได้ 359 บุพปัจจัยทางการเรียนการสอนต่อความส้าเร็จทางการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ธีระดา  ภิญโญ              40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 รายได้ 371 การพัฒนารูปแบบการเขียนผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ อาจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร             150,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 รายได้ 372 ประสิทธิผลของการน้าระบบ class.in.th มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ภาณุ  วราภรณ์              50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67 รายได้ 383 การพัฒนาน้้าพริกปลาทูกิ่งส้าเร็จรูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ประภาสุวรรณ
กุล

             90,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68 รายได้ 388 การพัฒนาอาหารว่างไทยในสมัยรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาขนมจีบไทยแช่แข็ง อาจารย์นันท์ยง ขัมภรัตน์              70,000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 รายได้ 389 การพัฒนาต้ารับมาตรฐานข้าวเหนียวสังขยาจากกาพย์เห่ชม เคร่ืองคาว - หวาน ในสมัย

รัตนโกสินทร์ สู่การเป็นขนมไทยเพื่อสุขภาพ
อาจารย์นฤมล เปียซ่ือ              70,000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70 รายได้ 390 การออกแบบลวดลายศิลปะร่วมสมัยเชิงเรขาคณิตด้วยการส่ันพ้องของเสียงหลายช่วงความถี่ อาจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที              90,000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71 รายได้ 391 การออกแบบศิลปะเส้นด้ายโดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อยกระดับความรู้ของชุมชนบางคนที 
จ.สมุทรสงคราม

อาจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที              50,000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


