
กําหนดการการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร ์
กําหนดการตรวจประเมินการนําเสนอภาคโปสเตอร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.45-13.45 น. 
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ ตําแหน่ง 

1 C000048 จุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยในการกําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังสีชมพู (Phenacoccus 
manihoti Matile-ferrero) (Hemiptera: pseudococcidae) 

A001 

2 C000157 ศรณัย์ พรหมสาย การคัดกรองแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุม Xanthomonas campestris ในพืชตระกูลกะหล่ํา A002 

3 C000210 อัจฉรา ดลวิทยาคุณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอรสคั่วกลิ้ง A003 

4 C000211 สุปราณี มนรูกัษ์ชินากร ผลของสารเคลือบแอลจิเนตต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของฝรั่งที่อุณหภูมิห้อง A004 

5 C000232 ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว การเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทดแทนปลาป่นในสูตร
อาหารเพื่อการเลี้ยงที่ดีมุ่งสู่อินทรีย์ 

A005 

6 C000315 สุดาพร ตงศิริ อาหารวัตถุดิบต้นทุนต่ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา A006 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 



กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กําหนดการตรวจประเมินการนําเสนอภาคโปสเตอร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.45-13.45 น. 
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องบทความ ตําแหน่ง 
1 C000220 จิระประภา  ร้อยครบรุี ผลของวิธีการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Streptococcus 

mutans 
B001 

2 C000239 จักรกฤษณ ์ เคลือบวัง การพยากรณ์การใช้พลังงานด้วยตัวแบบเกรย์ชนิดหมุน B002 
3 C000254 ธีรโชติ  ปัญญานนท์ การออกแบบและพัฒนาหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด B003 
4 C000256 นพพร  พัชรประกิติ โปรแกรมช่วยออกแบบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า B004 
5 C000260 ไกรวิทย์  เครือ่งใจ การวิเคราะห์สมรรถนะระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้

แปรงถ่านที่มีและไม่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน 
B005 

6 C000297 นันทพร  อยู่สะอาด การประยุก ต์ ระบบภู มิ สารสน เทศ เพื่ อคาดการณ์ การขยายตั วของพื้ น ที่ เมื อ ง 
กรณีศึกษา: อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

B006 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ 
กําหนดการตรวจประเมินการนําเสนอภาคโปสเตอร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.45-13.45 น. 
 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ ตําแหน่ง 
1 C000018 ณัฐจิต  อ้นเมฆ การศึกษาการปนเปื้อนสารฟอร์มัลดีไฮด์ในผัก กรณีศึกษาตลาดนดัในพื้นที่

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
C001 

2 C000046 โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข การศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็กใน
จังหวัดลําปาง 

C002 

3 C000065 กรวิทย์ ศรีสง่า การกกัเกบ็เควอซิตินร่วมกบัอนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนในพอลิเมอร์ริคไม
เซลล์สําหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ 

C003 

4 C000066 ธนุส  ทองอยู่ ความต้านทานต่อการแตกหักของรากฟันด้านใกล้กลางภายหลังการเตรียม
คลองรากฟันด้วยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมนุ 3 ระบบ 

C004 

5 C000075 ธวัชชัย  พลอยแดง แรงกดของกางเกงที่มากส่งผลต่อการลดการสะสมของแลคเตทภายหลังออก
กําลังกายอย่างหนกัได้ดีกว่าแรงกดของกางเกงทีน่้อยในนักบาสเกตบอลชาย 

C005 

6 C000084 กันต์ฏิญะ หงษ์ษา ความแนบสนิทและการรั่วซึมของแบคทีเรียระหว่างเอ็มทีเอที่อุดย้อนปลาย
รากกบัเอ็มทีเอที่ถูกตัดในฟันรากเดี่ยว 

C006 

7 C000099 กฤติกา กีรติคุณากร การศึกษาความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของ เลปโตสไปร่า อินเทอร์โรเกน 
ซีโรวาร์ รานารัม และ เชอร์มานี ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด 

C007 



8 C000104 วรพา  คุณาวุฒินนัท์กร ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดําในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลืองคนไทยทีน่อน
โรงพยาบาล 

C008 

9 C000135 นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์ ความเปน็ไปได้เบื้องต้นในการใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากใบสับปะรดเพื่อการ
กําจัดสีย้อม 

C009 

10 C000137 นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์ ความเปน็ไปได้เบื้องต้นในการนําน้ําชะขยะจากปุ๋ยหมกัมาใช้ลดกลิน่ของน้ํา
เสีย จากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ 

C010 

11 C000148 ภาวินี  มะณี อันตรกริยาระหว่างสมนุไพรและยาต้านจุลชีพ C011 
12 C000159 นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์ ความเปน็ไปได้ในการประยกุต์ใช้ระบบบาํบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาติ 

กรณีศึกษา: ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
C012 

13 C000161 กัสริน  สายสหัส เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสําหรับไซลาซีน โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอน ที่
ปรบัปรุงผิวหน้าด้วยกราฟนี 

C013 

14 C000163 อัสมี  สอและ เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสําหรับตรวจวัดไฮดรอกซีลามีน โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากลาส
ซี่คาร์บอนที่ปรับปรงุผิวหน้าด้วยอนุภาคนาโนพาลาเดียม–กลาสซี่คาร์บอน
ทรงกลม (PdNPs-GCS) 

C014 

15 C000166 ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ การวิเคราะห์สารหลายตัวอย่างโดยอาศยัถาดหลุมชนิด 96 หลุมร่วมกับการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล 

C015 

16 C000168 นรากร  เส็งเล็ก การศึกษาความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของ Leptospira interrogans 
serovar Pyrogenes และ serovar Sejroe ด้วยลักษณะที่ปรากฏโดยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 

C016 

17 C000180 วสันต์  หะยียะห์ยา ความชุกของผู้ป่วยกลุ่มอาการความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก C017 



โครงร่างในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

18 C000182 จิรารตัน์ สุรินตา การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิท์ี่แยกได้จากแอคติโนมาดูล่า สาย
พันธุ์ PN51B-4-1 

C018 

19 C000188 จิราภรณ์ พัฒนธรรมรตัน์ ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยต่อคุณภาพชีวิต C019 
20 C000265 กัญญารตัน์ เดือนหงาย ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการบริโภคผักและ

ผลไม้ สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษา เขตอําเภอเมือง จงัหวัด
เพชรบรูณ์ 

C020 

21 C000281 กัญญารตัน์ เดือนหงาย การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสใน
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 

C021 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญชี และพาณิชยศาสตร์ 
กําหนดการตรวจประเมินการนําเสนอภาคโปสเตอร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.45-13.45 น. 
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ ตําแหน่ง 
1 C000132 ภาวิณี จนัทะเวียง แนวทางการเพิ่มยอดขายโดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา: ร้านพงษ์เจริญมอเตอร์ D001

2 C000133 ปรียารตัน์ แสนทําพล แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วย
กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแก่น) อําเภอน้าํพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

D002

3 C000116 โสพันธ์ บวรสิน การวิเคราะห์การลงทุนการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เปรียบเทียบระหว่าง ระบบเคมี 
กับ ระบบอินทรีย์ ภายใต้ความเสี่ยงของต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร ตําบล
วาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

D003

4 C000171 เทียน เลรามญั ปัจจัยทีม่ีผลต่อการสนบัสนนุและให้ทุนนกัเรียนเดนมาร์กที่ประสงค์จะศึกษานอก
ประเทศเดนมาร์ก 

D004

5 C000187 อรอุมา วนาไชย์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น D005
6 C000295 ปยิะกัญญา กรวยสวัสดิ์ การออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษา: บริษัท คําดี จํากัด อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย 
D007

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
กําหนดการตรวจประเมินการนําเสนอภาคโปสเตอร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.45-13.45 น. 
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ ตําแหน่ง 

1 C000015 โสภา  อํานวยรัตน ์ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครใูนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดพะเยา 

E001 

2 C000030 อรนุช  คําแปน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภมูิและแรงกดทับสําหรับการเดินรอยร้อนบนปกแฟ้มผ้า
ไหมด้วยเครื่องพิมพ์ร้อนระบบไฮโดรลิกซ์ 

E002 

3 C000067 จง  บุญประชา ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการละเมิดเบญจศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของเยาวชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

E003 

4 C000098 นนทนนัท์  นาคสมบูรณ์ การจัดการความรู้การทําจองพาราบ้านเมืองปอน
ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

E004 

5 C000108 สุกัญญา  สีหาโภชน์ การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ให้คําปรึกษาในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา E005 

6 C000143 วรรณรตัน์  มณีโชต ิ ศึกษาการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาทีเ่ปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา E006 

7 C000164 จิรพลธ์  คําคล่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท E007 

8 C000183 นิตย์ตะยา  ผาสุขพันธุ์ ความรู,้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการใช้น้ําในมหาวิทยา E008 

9 C000205 จารุวรรณ  ชูสงค์ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและคู่มือสื่อความหมาย E009 



หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

10 C000242 พระจิรภัทร  แก้วเลิศ บทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลแม่แตง อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

E010 

11 C000280 พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ E011 


