การประกวดนวัตกรรมข้ าวไทย
ผลงานทีได้ รับรางวัล ปี
รางวัลปี
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที
GANFAI (Green and Fire Retardant Acoustic Decorative Item)
นางสาวกรรจิต นาถไตรภพ
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เจริ ญไตรภพ

รางวัลที
ข้ าวเม่าแห้ งกึงสําเร็ จรูป
ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลที
Facial Cleansing Powder Set
นายสุพฒ
ั น์ เลาระวัตร
บริ ษัท สกินเทคอินเตอร์ โปรดักส์ จํากัด

รางวัลชมเชย
ผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้ นผมจากสารประกอบเชิงซ้ อนข้ าวเหนียวดํา
นางสาวอนงค์นชุ ต๊ ะคํา
บริ ษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จํากัด

รางวัลชมเชย
Dr.O Anti-Aging Skin Essence (Ultrasonix Extraction)
นางสาววรรณภา ไชยาโส
บริ ษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จํากัด

–

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลที
เซรัมบํารุงผิวพิเศษ
นางสาวภฤชฎา ศรี เหนียง
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพในชุมชน
รางวัลชมเชย
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้ าว
นางอุไรวรรณ ภูว่ ตั ร
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ชาข้ าวกํา(ข้ าวลืมผัว)

รางวัลปี
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที
ขีเถ้ าแกลมเสริ มฤทธิการชะลอการสุกของผลไม้ (Anti Ripening Pack)
ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รางวัลที
GREENMOM VEGETABLE & FRUIT WASHING LIQUID
นางสาวปิ ยมาศ บุญชืน และนางสาวสุภธั ตรา อารีย์พงศา
บริ ษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จํากัด

รางวัลชมเชย
“ริ คคาดี” ทอฟฟี จากรํ าข้ าวโปรตีนสูง
นางจงรัก ธนูพนั ธุ์ชยั
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ลูกจงรัก

รางวัลชมเชย
เครื องดืมไรซ์เบอร์ รีไซเดอร์ (READY TO DRINK RICEBERRY CIDER)
นางสาวบรรชร คัดนัมพรเลิศ
บริ ษัท ลณิชา อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลที
“ไรซ์เบอร์ รีช็อคโกครัน” อาหารเช้ าจากข้ าวไทย
นางสาวพิมพ์พิชชา อินทะจันทร์
วิสาหกิจชุมชน บ้ านท่าทอง / ม. ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รางวัลปี
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที
แป้งข้ าวเจ้ าโปรตีนตําดัดแปรทางเคมีและฟิ สกิ ส์ให้ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นแป้งไฮโดรโฟบิค
ดร.วราทัศน์ วงศ์สรุ ไกร
บริ ษัท โรงเส้ นหมีชอเฮง จํากัด

รางวัลที
แป้งสําเร็ จรูปสําหรับทําเอแคร์ จากข้ าวไรซ์เบอร์ รี
คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ
บริ ษัท เคซีจี คอร์ ปอเรชัน จํากัด

รางวัลที
Snowgirl Rice Berry Facial Cream
นายธนธรรศ สนธีระ
บริ ษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จํากัด

รางวัลชมเชย
สีบาติก Earth Tone แบบอัดเม็ดสกัดจากข้ าว
นางเพ็ญจา จิตจํารูญโชคไชย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

รางวัลชมเชย
เครื องดืมนําข้ าวกล้ องหอมมะลิออร์ แกนิก
บริ ษัท ฟอร์ แคร์ จํากัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลที
นวัตกรรมอุพร้ อมดืมเพือการอนุรักษ์ เป็ นเครื องดืมประจําชาติ
นางฤทธิดา บัวสาย และนายอัศวิน อมรสิน
วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาผู้ไทเรณูนคร

รางวัลที
Alrice Jasmine Rice Scrub & Cream, Alrice Riceberry Rice Scrub & Cream
นางสาวภฤชฎา ศรี เหนียง
กลุม่ เกษตรกรรมธรรมชาติออร์ แกนิคพันธุ์ไทย จ.พิจิตร

รางวัลปี
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที
ฟองข้ าวสุรดา
น.พ.สิทธิพร บุณยนิตย์
บริ ษัท บุณยนิตย์วสั ดุแพทย์ จํากัด
/ ถ.สิงหราช ต.ศรี ภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลพิเศษ ผลงานทีมีศักยภาพด้ านนวัตกรรม
นาโนซิลกิ อนสําหรับใช้ เป็ นขัวไฟฟ้าในแบตเตอรี ชนิดลิเทียมไอออน
ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง และคณะฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมู่ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หมายเหตุ : ไม่ มีผ้ ูได้ รับรางวัลในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รางวัลปี
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที
ข้ าววรางกูร แผ่นเจลข้ าวกรดห้ ามเลือด
น.พ.สิทธิพร บุณยนิตย์
บริ ษัท บุณยนิตย์วสั ดุแพทย์ จํากัด
/ ถ.สิงหราช ต.ศรี ภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลที
แป้งรํ าข้ าว “คิง”
นายประวิทย์ สันติวฒ
ั นา
บริ ษัทนํามันบริ โภคไทย จํากัด
/ - ซ.มโนรม ถ.พระราม แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

รางวัลที
“VOWDA” ผลิตภัณฑ์ลปิ สติกอินทรี ย์
นางวิลาสินี โฆษิ ตชัยวัฒน์
บริ ษัท โป๋ วเอวียน จํากัด
จีอันตึงเคเบิลทีวี สํานักงาน ถ.เพชรเกษตร ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลชมเชย
I Rice ข้ าวกล้ องลืมผัวอบกรอบพร้ อมทาน
นางอุไรวรรณ ภูว่ ตั ร
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ชาข้ าวกํา (ข้ าวลืมผัว) จ.พะเยา
ม. บ้ านตําพระแล ต.บ้ านตํา อ.เมือง จ.พะเยา

รางวัลปี
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที 1
ครี มเคลือบเงาเอนกประสงค์ สําหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์
จาก นํามันรํ าข้ าวอินทรี ย์
นางพรทิพย์ ตังกีรติ
บริ ษัท อูข่ ้ าวอูน่ าํ จํากัด
44 หมู่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา
รางวัลที
ครี มบํารุงผิวจากนํามันรํ าข้ าว
ดร.ประเทืองศรี สินชัยศรี
บริ ษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จํากัด
/ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
รางวัลที
คาญ่า: สังขยาแผ่นจากแป้งข้ าวกล้ องงอก
รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้ งชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

รางวัลที
คอนกรี ตบล็อกเขียวอีวีเอผสมเถ้ าแกลบ
นายประชุม คําพุฒ
หน่วยจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หมู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมายเหตุ : ไม่ มีผ้ ูได้ รับรางวัลในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รางวัลปี
(การแบ่ งกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริมตังแต่ ปี
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที
ครี มเทียมนํามันรําข้ าว “คิง”
นายประวิทย์ สันติวฒ
ั นา
บริ ษัทนํามันบริ โภคไทย จํากัด
/ - ซ.มโนรม ถ.พระราม แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

รางวัลที
” Rice Soft Cream (ไอศกรี ม นิว)
นายมรุต ชโลธร
บริ ษัท ฟูดดี พลัส จํากัด
ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

รางวัลที
ข้ าวสุกอบกรอบกึงสําเร็ จรูป “โอแคร์ มีล”
นายสมชาย บุญชืน
บริ ษัท โอแคร์ จํากัด
อาคารซันทาวเวอร์ ส (บี) ชัน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตลาดยาว กรุงเทพฯ

)

รางวัลที
แป้งพัฟจากแป้งข้ าวเจ้ า Oryze-Natural 2 Way Powder Jasmine Rice
นางสาวยุวดี บุญครอง
บริ ษัท ไทยโปรดักส์ อินโนเวชัน จํากัด
ซ.สุนทรศิริ แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
“การใช้ ก๊าซไนโตรเจนกําจัดแมลงในข้ าวสาร”
นายสัมฤทธิ แซ่เจียง
บริ ษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จํากัด
- / ถ.สุดประเสริ ฐ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลชมเชย
ยายอิ ข้ าวหมากเย็น
นายศรายุทธ บัวกุล
/ ซ.แก้ วประดับ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
Hydrolysis Crispy Rice (Natural Whole Grain)
นางกัญญาณัช ยอดมณี
ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ม. ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ ว

รางวัลปี
รางวัลที
เนยขาวนํามันรําข้ าว “คิง”
นายประวิทย์ สันติวฒ
ั นา
บริ ษัท นํามันบริ โภคไทย จํากัด
/ - ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
รางวัลที
นําสลัดไร้ ไขมัน
บริ ษัท มาลีบางกอก จํากัด
ม. ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
รางวัลที
Energy Rice Drink
นายวัลลภ มานะธัญญา
บริ ษัท เจียเม้ งอีสาน จํากัด
ซอยริ มทางรถไฟบางซือ แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพฯ
รางวัลที
อาหารว่างจากข้ าว
นางวาสนา แก้ วโพธิ
ศูนย์สง่ เสริ มการเพิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หมู่ ตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
รางวัลที
“เคยู โอเวอร์ การ์ ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ ชข้ าวเจ้ า
ผศ.ดร. ภาณุวฒ
ั น์ สรรพกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตร เลขที ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

รางวัลปี
รางวัลที
“Baby Yummy” อาหารเสริ มสําหรับเด็กเล็กจากข้ าว
นายวัลลภ มานะธัญญา
บริ ษัท บางซือโรงสีไฟเจียเม้ ง จํากัด
182/1 ม.6 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รางวัลที
“เคยู เฟรชเซ็นซ์” ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ ชข้ าวเจ้ า
ผศ.ดร.ภาณุวฒ
ั น์ สรรพกุล ผศ.ดร.สุดสาย ตรี วานิช และนางสาวอัจฉรียา นพวิญ วู งศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

รางวัลที
“Neet” ก๋วยเตียวกึงสําเร็ จรูปไร้ นามั
ํ น
นายจักราวุธ ภูวประภาชาติ
โรงงานเส้ นก๋วยเตียวนิตย์ สวรรคโลก
107/2 หมู9่ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

รางวัลชมเชย
“โมน่าไรซ์” อาหารเสริ มสําหรับไก่ไข่
นายบวรชัย เตชะไพบูลย์
บริ ษัท เฟมไบโอเทค จํากัด
339/1 ซ.มีสวุ รรณ ถ.สุขมุ วิท คลองตัน วัฒนา กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
กะทิธญ
ั พืช “ฟอร์ แคร์ ”
บริ ษัท ฟอร์ แคร์ จํากัด
252, 254 ถนนร่มเกล้ า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

รางวัลปี
รางวัลที
ขนมจีนยุคใหม่
นายวิเชียร วงษ์ สรุ ไพฑูรย์
บริ ษัท เส้ นหมีเหรี ยญไทย จํากัด
หมู่ ซ.วัดอ้ อมใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.อ้ อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

รางวัลที
กระทงกรอบนนทรี
รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้ งชัด นางสาวศิริภทั ธ จันทร์ อร่าม
และนางสาวจุไรพร แก้ วศรี ทอง
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
รางวัลพิเศษผลงานทีมีศกั ยภาพด้ านนวัตกรรม
ผงวัสดุผสมซิลกิ อน-ซิลกิ อนคาร์ ไบด์ จากขีเถ้ าแกลบ
ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
ภาควิชาวิศวกรรมเครื องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รางวัลพิเศษผลงานทีมีศกั ยภาพด้ านนวัตกรรม
ดีเอ็นเอชิปและระบบตรวจวิเคราะห์สมบูรณ์อย่างง่ายสําหรับการตรวจดีเอ็นเอในข้ าว
นายปิ ยะศักดิ ชอุม่ พฤกษ์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รางวัลปี
รางวัลที
ข้ าวแกงทอดกึงสําเร็ จรูป
น.ส. เพลินใจ ตังคณะกุล
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10903
รางวัลที
แป้งเด็กจากแป้งข้ าวเจ้ า
ดร.วราทัศน์ วงศ์สรุ ไกร และรศ.ดร.ไสยวิชญ์ วรวินติ
บริ ษัท เนอเชอร์ แคร์ จํากัด
64/84 ชัน 2 อาคารเอราวัณทาวเวอร์ ซ.กิตติชยั ถ.บางขุนนนท์

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
รางวัลที
เค้ กไมโครเวฟจากข้ าวไทย
นายวิเชียร วงษ์ สรุ ไพฑูรย์
บริ ษัท เส้ นหมีเหรี ยญไทย จํากัด
38 หมู่ 6 ซ.วัดอ้ อมใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.อ้ อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
รางวัลชมเชย
ข้ าวนํานมพองกรอบ
นายปวริ ศ ทรงวิวฒ
ั น์
บริ ษัท ริ ชชี คอนเฟ๊ คชันเนอรี จํากัด
73/1 สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

รางวัลชมเชย
ขนมเบืองนนทรี
นางสาวสุพิชา กระจ่างเมธีกลุ และคณะ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

