
 

  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้นําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  1 ระดับปริญญาโท 
  ณ ห้อง GL 314 ชั้น 2 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 
1 PMP1 13.00-14.30 น. นายมนตรี ผลสินธ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

สหสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีกับความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสาร

หนูในดินนาข้าว: กรณีศึกษาของพื้นที่ ต.แม่ตาว อ.

แม่สอด จ.ตาก 

317-329 
*** 

2 PMP2 13.00-14.30 น. นายรุ่งสวัสดิ์ ศิริชา มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

แอปพลิเคชันสําหรับงานตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีจาวา 

330-336 

**,*** 

3 PMP3 13.00-14.30 น. นางสาวพีรยา  

แสงสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมใน

การส่งเสริมการบําบัดดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้

ว่านเศรษฐี 

337-345 
*** 

4 PMP4 13.00-14.30 น. นายอรรถนนท์  

จันทร์อ่อน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน การศึกษาการเพิ่มปริมาณน้ํามันของเมล็ดชาน้ํามัน 

(Camellia oleifera Abel.) หลังการเก็บเกี่ยว 

346-353 
*** 

5 PMP5 13.00-14.30 น. นางสาวสุณิสา สัมมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อพัฒนาการทางสัณฐาน

วิทยาของชาน้ํามันดอกขาว 

354-359 
*** 



 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 
6 PMP6 13.00-14.30 น. นางสาวพิมพ์พจี บัวเพ็ชร์ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศภายนอกถ้ําและจุล

ภูมิอากาศภายในถ้ําภูผาเพชร จงัหวัดสตูล ภาคใต้ 

ประเทศไทย 

360-368 
*** 

7 PMP7 13.00-14.30 น. นางสาวจาระวี  

ผ่านสําแดง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ํามันลินสีด 

อิพ๊อกซิไดซ์  

369 

*,*** 

8 PMP8  13.00-14.30 น.  นางสาวอินทุอร เจนการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนซิลิกาจากเศษวัสุเหลือใช้

ชีวภาพเพื่อใช้ในการบําบัดน้ํา 

370 

*,*** 

9 PMP9  13.00-14.30 น.  นางสาวณฐพร  

ชนะวรรณโณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี การศึกษาผลของปริมาณเฟสน้ําในระบบไมโคร 

อีมัลชันต่อสมบัติของซีโอไลต์โซเดียมเอเพื่อใช้เป็นตัว

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 

371 

*,*** 

10 PMP10  13.00-14.30 น.  นางสาวณัฐธิดา  

ละม้ายพันธ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี การสังเคราะห์นาโนคอมโพสิตของกราฟีนออกไซด์ที่

เสริมหมู่ไธออลกับเหล็กออกไซด์เป็นวัสดุแม่เหล็กดูด

ซับที่อาศัยการสกัดแบบกระจายตัวผ่านเฟสของแข็ง

ร่วมกับคลื่นเหนือเสียงเพื่อหาปริมาณโลหะหนักใน

น้ําตัวอย่าง 

372 

*,*** 

   
 



 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้นําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  2 ระดับปริญญาโท 
  ณ ห้อง GL 314 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ที่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 
1 PMP11  13.00-14.30 น. นางสาวมนทกานต์  

จันทิวงศ ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัสดุศาสตร์และนาโน

เทคโนโลยี 

การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุนาโนคอมโพสิต 

Bacterial Cellulose/Fe3O4  เตรียมด้วยวิธีการ

ตกตะกอนร่วมโดยใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน 

373-380 
*** 

2 PMP12  13.00-14.30 น. นางสาวหฤทัย เนื้ออ่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัสดุศาสตร์และนาโน

เทคโนโลยี 

การศึกษาขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูงจากเส้นใย

นาโนคาร์บอนจากการไพโรไลซิสของแบคทีเรีย

เซลลูโลส 

381-388 
*** 

3 PMP13  13.00-14.30 น. นายณัฐดนัย นามวงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์ การคํานวณสมบตัิทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทาง

แสงของโลหะผสม Ge(1-x-y)SixSny โดยวิธี 

เอ็มพิริคอลซูโดโพเทนเชียลโดยใช้หลักการแปรผัน

ร่วมกับฟังก์ชันฐานเฉพาะที่อย่างยิ่งยวด 

389-398 
*** 

4 PMP14  13.00-14.30 น. นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์ สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก  

Ca1-xPbxCu3Ti4O12 Dielectric Properties of 

Ca1-xPbxCu3Ti4O12   
 

 

399-407 
*** 



 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 
5 PMP15  13.00-14.30 น. นายสุวัฒน์ บัวทอง 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์ การสังเคราะห์อัญรูปของคาร์บอนจากเป้าแกรไฟต์ 

ด้วยเทคนิคการระเหยภายในของเหลวจากการฉาย

เลเซอร์  

408-417 
*** 

6 PMP16  13.00-14.30 น. นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

เทคโนโลยีวัสดุ การผลิตแผ่นยางฟองปลอดสารตะกั่วกําบังรังสีเอ็กซ์ 

และรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ

ผสมบิสมัทออกไซด์ 

418-427 
*** 

7 PMP17  13.00-14.30 น. นางสาวปทุมพร  

ดาบสมศรี 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

วิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์ผลกระทบด้านต้นทุนทางอ้อมด้านเวลา

จากอุบัติเหตุบนทางพิเศษกรณีศึกษา : ทางพิเศษ

กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 

428-438 
*** 

8 PMP18  13.00-14.30 น. นางสาวธนภรณ์ กองทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย 

วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรชีวภาพ

ประยุกต์ 

การติดตามกลไกและสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้า

แมงกานีสออกไซด์ สําหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บ

ประจุไฟฟ้ายิ่งยวด 

439 

*,*** 

หมายเหตุ * ไม่ประสงค์ตีพิมพ์ ** การศึกษาอิสระ  *** บทความดูในเว็ปไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 
 


