รางวัลที่ได้รับ จากการนำเสนองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ปี ๒๕๖๓ : ภาคบรรยาย
- นายศักดา คงสีลา เรื่อง “การค้นพบ QTLs ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลันในข้าวจากสถานการณ์น้ำท่วมจริง ”
ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วจิ ัย
ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- นางพิกุล ลีลากุด เรื่อง “การค้นพบยีนต้านทานแมลงบั่ว gm12 ในพันธุ์ข้าวเหมยนอง ๖๒ เอ็ม” ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
๒๕๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- นางกฤษณา สุดทะสาร เรื่อง “คุณภาพและความหอมของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ที่ปลูกในเขตและนอกเขต
พื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ” ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓ : ภาคแผ่นภาพ
- นางสาวธนาภา สมใจ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูของข้าวลูกผสมประชากรชั่วที่ ๑ เพื่อสร้างสายพันธุ์แท้
ต้านทานโรคไหม้” ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๒ : ภาคบรรยาย
- นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร เรื่อง “Rhizo-Rice: a novel ideotype for deeper roots and improved drought
tolerance” ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและโปสเตอร์งานวิจัยดีเด่น ในประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปความร่วมมือวิจัยและพัฒนา
ข้าวภายใต้กองทุนนิวตัน “Dissemination Workshop for Newton Rice Initiative” วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ และ
ได้รับรางวัล ระดับ Silver Award ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo2019)” เมื่อวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๒
- นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ เรื่อง “แผนที่พันธุกรรมสนิปส์ความหนาแน่นสูงกับการค้นพบตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะ
สำคัญทางเศรษฐกิจในประชากรข้าวพันธุ์ผสม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น ใน
การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืช
เมืองหนาว ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร เรื่อง “ลักษณะทางสรีระและสัณฐานวิทยาของรากข้าวที่ช่วยในการทนแล้ง ” ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
นำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ กองวิจัยและ
พัฒนาข้าว วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- นายอนุชาติ คชสถิตย์ เรื่อง “UBN02028-R-R-R-2: ข้าวเหนียวสายพันธุ์ดีเด่น ทรงต้นใหม่ ต้านทานโรคไหม้และขอบ
ใบแห้ง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและ
ธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ : ภาคบรรยาย
- นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมสำหรับนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ได้รับ
รางวั ล ชนะเลิ ศ ผลงานวิ จ ั ย ดี เ ด่ น ในการประชุ ม วิ ช าการข้ า วและธั ญ พื ช เมื อ งหนาว กลุ ่ ม ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ข้ า ว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และ รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุม
วิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑ กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๑ : ภาคแผ่นภาพ
- นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ เรื่อง “เครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์สำหรับการตรวจสอบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย” ได้รับ
รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการ การประชุมวิชาการข้าวและ
ธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑ กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
- นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ เรื่อง “วงศ์วานวิวัฒนาการของแมลงบั่วข้าว Orseolia oryzae ในประเทศไทย” ได้รับรางวัล
ชมเชยผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐ : ภาคบรรยาย
- นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ในงานวิจัยด้าน
จีโนมข้าวยุคโอมิกส์” ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมือง
หนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รางวัลคะแนนนิยมสูงสุด
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และ รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น รองอันดับ ๒ ในการประชุม
วิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๐ กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ เรื่อง “การสูญเสียความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวระยะออกดอก” ได้รับรางวัล
การนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น รองอันดับ ๑ ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และ รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น รอง
อันดับ ๑ ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๐ กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ ๑๕-๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๐ : ภาคแผ่นภาพ
- นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ เรื่อง “การค้นพบตำแหน่งสีตากลายพันธุ์ในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล” ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์ดีเด่น รองอันดับ ๑ ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วจิ ัยข้าวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

