
 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก และกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 2) 

ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 
ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 SDO2 09.00-11.00 น. นางสาวเนตรศิรินทร์               

กฤษวงศ ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคม ี การก าจัดสารก าจัดศัตรูพืชออร์กาโนฟอสฟอรัส

โดยการสกัดด้วยตัวท าละลายดีฟยูเทคติก 
296 

1,*,*** 
2 SDO3 09.00-11.00 น. นายธรรมนญู ชาญขนิษฐา มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคม ี โครงสร้างระดับนาโนของ ZnS ที่เปลี่ยนตาม

กระบวนการให้ความร้อน: ผลของอุณหภูมิในการ
ให้ความร้อนต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพการ
เร่งปฏิกิรยิาเชิงแสงเพื่อก าจัดสารมลพิษอินทรีย์ 

297 
1,*,*** 

3 PMO1 09.00-11.00 น. นายสมพงษ์ สุนทะโร มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การก าจัดโมโนคลอโรอะซิโตไนไทลร์ด้วย
กระบวนการยูวีแอลอีดีคลอรีนและวียูวีคลอรีน
ออกซิเดชัน 

298-306 
*** 

4 PMO2 09.00-11.00 น. นางสาวสุพาณี แสงสิน มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

เคม ี การสังเคราะห์อนภุาคนาโนเงินท่ีถูกดัดแปลง
พื้นผิวด้วยอีดีทีเอและกรดแทนนิก ส าหรับ
ตรวจวัด Cr3+ 

307-318 
*** 

5 PMO3 09.00-11.00 น. นายยศธเนศ ทัศนภักด ี มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

เคม ี วิธีการสังเคราะหไ์คโตซานไฮโดรเจลอย่างง่ายโดย
การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

319-328 
*** 

6 PMO4 09.00-11.00 น. นางสาวธนภรณ์ กองทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย 
วิทยาศาสตร์ทรัพยากร
ชีวภาพประยุกต ์

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์และแอมโมเนียม 
ไนเตรท ในการสังเคราะห์เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ท่ี
เจือด้วยไนโตรเจนจากชีวมวล/แมงกานีสออกไซด์ 
คอมโพสิต ส าหรับขั้วไฟฟ้า ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ยิ่งยวด 

329 
*,*** 

หมายเหตุ   1ป.เอก *ไม่ประสงคต์ีพิมพ์ ***บทความดูในเว็บไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 3) 

ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 
ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 PMO5 09.00-11.00 น. นางสาวสุรีนาถ บุตรสระน้อย มหาวิทยาลยัขอนแก่น การรับรูจ้ากระยะไกล

และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

การวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมด้วยวธิีการแบบล าดับชั้น
เพื่อหาพ้ืนท่ีส าหรับตั้งโรงงานไฟฟา้ชีวมวล พื้นที่
ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

 

330-342 
*** 

2 PMO6 
 

09.00-11.00 น. นายวรวัฒน์ น่ิมเวไนย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การรับรูจ้ากระยะไกล
และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

การประมาณการเติมน้ าใตด้ินโดยใช้แบบจ าลอง 
SWAT ในลุ่มน้ าปราจีนบรุีตอนลา่ง 

343-355 
*** 

3 PMO7 
 

09.00-11.00 น. นายพงศกร อุดมบัว มหาวิทยาลยัขอนแก่น การรับรูจ้ากระยะไกล
และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

การประมวลผลข้อมลูดัชนีพืชพรรณ ด้วยระบบบ
จัดการข้อมลูแบบเรียลไทม ์

356-367 
*** 

4 PMO8 09.00-11.00 น. นางสาวฐิติวรดา อินศร ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยีธรณ ี

 

การศึกษาดินถลม่โบราณบริเวณพืน้ท่ีต าบลห้วยใหญ่ 
อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบูรณ ์

368-376 
*** 

5 PMO9 
 

09.00-11.00 น. นางสาวนพมาศ โยลัย มหาวิทยาลยัมหิดล ฟิสิกส ์ ผลของรูปทรงของเข็มขนาดไมโครเมตรต่อ
ประสิทธิภาพของการน าส่งวัคซีน: การวิเคราะห์เชิง
ไฟไนตเ์อลิเมนต์   
 

377-386 
*** 

6 PMO10 09.00-11.00 น. นายสองเมือง เหล่าตระกูล มหาวิทยาลยัขอนแก่น สถิติประยุกต ์ การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพตัวประมาณค่าเฉลี่ย
ประชากรส าหรับการชักตัวอย่างแบบกลุ่มล าดับ เมื่อ
มีความคลาดเคลื่อนจากการให้ล าดับกลุ่ม 

387-398 
*** 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
7 PMO11 09.00-11.00 น. นางสาวณัชชา ลิขิตบญุฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สถิต ิ ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแบบประหยดั ส าหรับ

สินค้าท่ีมีการเจรญิเติบโตทีม่ีอัตราการตาย ภายใต้
เงื่อนไขช่วงเวลาการบรโิภคทีเ่หมาะสม 

399-406 
*** 

หมายเหตุ  ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก และกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 4) 

ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/  
ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 SDP1 09.00-11.00 น. นางสาวอัมริกา มากด ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคม ี ความสามารถในการเร่งปฏิกริิยาการเปลีย่น

คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นมีเทนของนิกเกิลบนตัวพยุง 

CexTi1-xO2 

407 
1,*,*** 

2 SDP2 09.00-11.00 น. นางสาวปรียา อุ่นวิเศษ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคม ี การศึกษาการกระจายตัวของตัวจบัอิเล็กตรอนในแต่
ละระดับพลังงานของตัวเร่งปฏิกิรยิาเชิงแสงคอป
เปอร์บนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค 
Reversed Double-Beam Photoacoustic 
Spectroscopy (RDB-PAS) 

408 
1,*,*** 

3 PMP1 09.00-11.00 น. นายจิรายสุ พิริยานนท์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคม ี การสลายตัวเชิงแสงของสีย้อมอินทรีย์และยา
ปฏิชีวนะด้วยตัวเร่งปฏิกริิยาเชิงแสงซิงค์ซัลไฟด ์

409 
*,*** 

4 PMP2 09.00-11.00 น. นางสาววิไลวรรณ ขันแก้ว มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคมีส าหรับคร ู องค์ประกอบทางเคมีจากรากมะขามเฒ่า 
 

410-416 
**,*** 

5 PMP3 09.00-11.00 น. นายวิทวัส จ าปาทอง มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

เคม ี การพัฒนาวิธีการขึ้นรูปอุปกรณต์รวจวิเคราะห์ฐาน
กระดาษโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ส าหรับการตรวจวัด
ค่าความเป็นกรดด่าง 

417-429 
*** 

6 PMP4 09.00-11.00 น. นางสาวรุจิรา จันทร์ศรหีา มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคม ี การวิเคราะห์และการปรับปรุงคุณภาพของน้ ากระด้าง
ของแหล่งน้ าโดยรอบบริเวณโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยา
คม อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

430-439 
**,*** 

หมายเหตุ  1ป.เอก *ไม่ประสงค์ตพีิมพ์ **การศึกษาอิสระ ***บทความดูในเว็บไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
 

https://conference.kku.ac.th/grc/

