
Payment Date Payment

160 นาย นันทเศรษฐ์  เผอืกสสีขุ 2500 1 ส.ค.60 การประเมนิผลการจัดฝึกอบรมต ารวจชัน้

ประทวนยศดาบต ารวจ ทีม่อีาย ุ53 ปีขึน้ไป 

เพือ่เลือ่นยศเป็นต ารวจ ชัน้สญัญาบัตรของ

ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภธูรภาค 4 

บรรยาย

159 น.ส. อภญิญา บ ารงุจติต์ 2500 14 ก.ค. 2560 การปฎริปูราชการไทยสูก่ารบรหิารงาน

ภาครัฐแนวใหม ่

บรรยาย

158 รศ.ดร. จักรพันธุ์ วงษ์บรูณาวาทย ์ 2500 25 ก.ค.60 ทบทวนการปฏริปูระบบราชการไทย บรรยาย

157 นางสาว สภุาภรณ์ เชยีงใหม่ 2500 26 ก.ค.60 การพัฒนาวสิาหกจิชมุชนกลุม่ผา้ไหมแพรวา

กรณีศกึษากลุม่ทอผา้ไหมแพรวา ต าบลโพน

 อ าเภอค ามว่ง จังหวดักาฬสนิธุ์

บรรยาย

156 นางสาว พธิัญญา พริณุสนุทร ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ การออกแบบและพัฒนาสิง่แวดลอ้มทางการ

เรยีนรูบ้นคลาวดค์อมพวิติง้ตามแนวคอน

สตรัคตวิสิตท์ีส่ง่เสรมิการคดิสรา้งสรรค์

155 นาย กฤศ รัตนพงศ์ ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ
การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการลงทนุ

ศนูยบ์รกิาร

154 นางสาว หทัยรัตน์ วงศส์วุรรณ์ ยกเลกิ ยกเลกิ การดแูลสขุภาพกายและจติใจผูส้งูอายดุว้ย

น ้ามันนวดปลกุอารมณ์รัก

ยกเลกิ

153 นาง นพวลัภ ์ มงคลศรี ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

ความเป็นพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตย

ของประชาชนจังหวดัสตลู

152 นาย หมัดเฟาซ ี รบูามา ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนต าบลคลองหลา

 อ าเภอคลองหอยโขง่ จังหวดัสงขลา

151 นาง สชุาวด ี เดชทองจันทร ์ลิ

มปนนาคทอง

2500 14 ก.ค. 2560 การพัฒนาชมุชนเพือ่การเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชนเมอืง กรณีศกึษาเคหะ

ชมุชนทา่ทราย เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

150 นาย อภสิทิธิ ์ ภูส่วา่ง ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้อาหารเสรมิ

ของผูส้งูอายใุนอ าเภอเมอืงจังหวดั

สมทุรสาคร

รอผูน้ าเสนอสง่

บทความ

149 พระ วชิาญ จมูครอง ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

การเมอืงเรือ่งการแตง่ตัง้สมณศักดิพ์ระครู

สญัญาบัตร จังหวดัอบุลราชธานี

148 นาง พรรัก ดษิฐอั๊ง 2500 14 ก.ค. 2560 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจในการ

เลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่

หวาย อ าเภอวารนิช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี

 ในปี พ.ศ. 2555

บรรยาย

147 น.ส. สกุฤตา สมุะนา 2500 14 ก.ค. 2560 วฒันธรรมทางการเมอืงของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาไทย : กรณีศกึษา โรงเรยีนขยาย

โอกาส อ าเภอเดชอดุม สงักัดส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ี

เขต 5

บรรยาย

146 นาง ไพรวรรณ์ ปรชีาสมบัติ ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

รปูแบบการพัฒนาหลักสตูรทีส่อดคลอ้งกับ

กระบวนการเรยีนร ู้ ขูองชมุชนเพือ่สง่เสรมิ

ทักษะอาชพีตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

ส าหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

รอผูน้ าเสนอสง่

บทความ(มเีฉพาะ 

abs)

145 น.ส. เกษราภรณ์ โพธิข์าว 2500 14 ก.ค. 2560 การปรับเปลีย่นจากการจัดท าแผนพัฒนา

สามปีเป็นแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 

2561–2564) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

บรรยาย

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

144 น.ส. เกศรารัตน ์ พลศักดิ ์ 2500 14 ก.ค. 2560 การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของ

สหกรณ์ออมทรัพยต์ามกลุม่อาชพี

บรรยาย

143 ดร. สรุวงศ ์ วรรณปักษ์ 2500 14 ก.ค. 2560 กลยทุธค์วามรับผดิชอบตอ่สงัคมสงูวยัของ

สหกรณ์ไทยในยคุ 4.0 

บรรยาย

142 นส. ชืน่กมล มศีลิป์ 2500 14 ก.ค. 2560 การสง่เสรมิการป้องกันการทจุรติภาครัฐดว้ย

กลยทุธก์ารตรวจสอบภายในอยา่งมี

ประสทิธภิาพ กรณีศกึษา ส านักงานกจิการ

ยตุธิรรม

บรรยาย

141 นาย อรษุ ชนิทศักดิ์ 2500 14 ก.ค. 2560 การใหค้วามหมาย ทีม่าของความหมายและ

การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการเกษียณของ

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง

บรรยาย

140 น.ส. ณัฐชา กาญจนพบิลูย ์ 2500 14 ก.ค. 2560 แนวทางการด าเนนิการพัฒนาเพือ่เพิม่มลูคา่

ผลติภัณฑท์างการเกษตร กรณีศกึษา 

สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากัด อ าเภอ

บา้นลาด จังหวดัเพชรบรุี

บรรยาย

139 นาย ยทุธศาสตร ์ หน่อแกว้ 2500 14 ก.ค. 2560 เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษมกุดาหาร: การ

พัฒนาศักยภาพภายในพืน้ทีสู่ค่วามเชือ่มโยง

ในบรบิทของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

บรรยาย

138 นาย ศรัณย ์ สดุใจ 2500 14 ก.ค. 2560 กรอบมโนทัศนว์า่ดว้ย “ระบบสวสัดกิาร

สงัคมไทย 4.0” ฐานะนวตักรรมเชงินโยบาย

สาธารนะในการพัฒนาระบบการใหบ้รกิาร

สวสัดกิารสงัคมเพือ่ขับเคลือ่นสูส่งัคมไทย 4.0

บรรยาย

137 นาย ภัคณติ บญุประเสรฐิ 2500 14 ก.ค. 2560 ความพงึพอใจของผูส้งูอายใุนการรับรายการ

วาไรตี ้ในเขตกรงุเทพมหานคร

บรรยาย

136 น.ส. วชิชดุา สลีาดเลา 3000 14 ก.ค. 2560 แนวทางการรณรงคก์ารไมใ่ชส้นิคา้ทีม่ี

เครือ่งหมายการคา้เลยีนแบบ

โปสเตอร์

135 นางสาว วรัญญา ธงชยั 2500 14 ก.ค. 2560 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธต์อ่สดัสว่นการขาย

ขา้วของสมาชกิใหส้หกรณ์การเกษตรล าประ

ทาว จ ากัด

บรรยาย

134 นาง อรอมุา เมอืงทอง 3000 14 ก.ค. 2560 ประเพณีประดษิฐบ์ญุบัง้ไฟบา้นนาทราย 

ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เกา่ จังหวดั

เพชรบรูณ์

โปสเตอร์

133 นาย วยัวฒุ ิ บญุลอย 2500 21 ก.ค.60 กฎหมายและนโยบายกับการสง่เสรมิ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยในยคุดจิทัิล

บรรยาย

132 นางสาว อภริด ี มิง่วงศ์ 2500 14 ก.ค. 2560 แนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย

ขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัหนองคาย

บรรยาย

131 นาย เรวตั ิ สนุทรศักดิส์กลุ 2500 14 ก.ค. 2560 สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการใช ้

บัตรสนิเชือ่เกษตรกรของธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราช

ภัฏนครปฐม

บรรยาย

130 นาย สทิธศิักดิ ์ เนียมหอม 2500 14 ก.ค. 2560 การเสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหาร และสขุ

ภาวะเกษตรกรของกจิการเพือ่สงัคม 

กรณีศกึษา บรษัิท โฟลค์ไรซ ์จ ากัด

บรรยาย

129 นาย สภุราช หนูหา 2500 13 ก.ค. 2560 การประยกุตใ์ชร้ะบบการคา้ทีเ่ป็นธรรมใน

ฐานะหว่งโซอ่ปุทานของผูป้ระกอบการ 

โครงการสามพรานโมเดล อ าเภอสามพราน 

จังหวดันครปฐม

บรรยาย



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

128 น.ส. อสมาภรณ์ ปานนิม่ 2500 14 ก.ค. 2560 จากเกษตรกรสูผู่ป้ระกอบการ : เรือ่งเลา่

ความส าเร็จธรุกจิฟารม์โคเนือ้ลงุเชาว ์ต าบล

หัวนา อ าเภอเดมิบางนางบวช จังหวดั

สพุรรณบรุี

บรรยาย

127 น.ส. สนิีนาฏ หตัทะรักษ์ 2500 14 ก.ค. 2560 ผลกระทบของวนัในสปัดาหท์ีส่ง่ผลตอ่อัตรา

ผลตอบแทนของดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพย ์

ในประเทศไทย กรณีศกึษาดัชน ีSET 50

บรรยาย

126 น.ส. วภิาว ี เอีย่มวรเมธ 3000 13 ก.ค. 2560 การศกึษาสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการ

ในการพัฒนาศักยภาพของชมุชนประชาอทุศิ

90 เขตทุง่คร ุกรงุเทพมหานคร

โปสเตอร์

125 นางสาว อารติา นาถ ้าเพชร 3000 14 ก.ค. 2560 การศกึษาความตระหนักของบคุลากรใน

หอ้งสมดุมหาวทิยาลัยสว่นภมูภิาคใน

ประเทศไทยในเรือ่งลขิสทิธิ ์

โปสเตอร์

124 นาย เตชติ พรหมมาเย็น 3000 13 ก.ค. 2560 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารที่

สง่ผลตอ่การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

ขนาดกลาง สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครสวรรค ์เขต 2

โปสเตอร์

123 นางสาว สวุนันท ์ คงใหม่ 2500 14 ก.ค. 2560 ปัจจัยความส าเร็จในการผลติและสง่ออก

ผลไมใ้นตา่งประเทศ

บรรยาย

122 นางสาว สภุธดิา สกุใส 2500 14 ก.ค. 2560 การเปลีย่นแปลงของกระบวนยตุธิรรมภายใต ้

ประเทศไทย 4.0

บรรยาย

121 นาย วงศธร เรอืงโชตพัิฒน ์ 2500 13 ก.ค. 2560 การบรหิารจัดการโครงการปันเบีย้ ปันน ้าใจ 

ของเทศบาลนครขอนแกน่ อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่

บรรยาย

120 นาย ธติ ิ โภคาวฒันา 2500 12 ก.ค.2560 การศกึษาการเพิม่มลูคา่สมนุไพรไทยสู่

ผลติภัณฑค์วามงามสรา้งรายได ้กรณีศกึษา 

วสิาหกจิชมุชน ไทยพฤกษา จังหวดั

ประจวบครีขีันธ์

บรรยาย

119 ผศ.ดร. รเิรอืงรอง รัตนวไิลสกลุ 2500 13 ก.ค. 2560 คณุภาพชวีติและความสขุของคนในชมุชน 

เขตทุง่คร ุกรงุเทพมหานคร

บรรยาย

118 นาย ธนกร ศลิปะรายะ 2500 12 ก.ค.2560 รปูแบบการบรหิารจัดการน ้าอยา่งยั่งยนื ถอด

บทเรยีนการบรหิารจัดการน ้าอา่งเก็บน ้าหว้ย

คลา้ยอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิต าบลกดุ

หมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี

บรรยาย

117 นาง สปุรยีา โวหารกลา้ 2500 12 ก.ค.2560 ผลการจัดการเรยีนรูเ้รือ่ง ความเป็นพลเมอืง 

ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยใช ้

การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนคิ จกิซอว์

บรรยาย

116 นางสาว ศริลิักษณ์ เรอืงฤทธิ์ 3000 13 ก.ค. 2560 สภาพการบรหิารจัดการเวลาเรยีนโดยใช ้

กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ของ

โรงเรยีนแกนน าในจังหวดันครสวรรค์

โปสเตอร์

115 นาง พมิพล์ขิติ แกว้หานาม  2500 26 ก.ค.60 รปูแบบส านกึพลเมอืงไทยของประชาชนใน

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์

บรรยาย

114 พ.ต.ท. วโิรจน์ นาหนองขาม 2500 11 ก.ค.2560 การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นรว่มในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิในเขตพืน้ที่

รับผดิชอบของสถานตี ารวจภธูรหนองซอน 

อ าเภอเชยีงยนื จังหวดัมหาสารคาม

บรรยาย



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

113 นาง สรินิทร ไพราม ศภุสทิธิ ์ 2500 11 ก.ค.2560 การประเมนิโครงการพทุธวจนกับเด็กและ

เยาวชน ตามนโยบายศาลเยาวชนและ

ครอบครัว จังหวดัขอนแกน่

บรรยาย

112 นางสาว พริดา พงษ์วฒันสขุ 3000 14 ก.ค. 2560 ปัจจัยภายนอกและคณุลักษณะของ

ผูป้ระกอบการทีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จของ

ผูป้ระกอบการไรม่ันส าปะหลัง ในพืน้ทีอ่ าเภอ

เลาขวญั จังหวดักาญจนบรุี

โปสเตอร์

111 นางสาว ไอศรวด ี หนัินทช์ยั 2500 11 ก.ค.2560 การพัฒนาคณุภาพชวีติของพนักงานท า

ความสะอาด โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์

จังหวดัขอนแกน่

บรรยาย

110 นางสาว ทพิสดุา วเิชยีรโชตสิาคร 2500 14 ก.ค. 2560 การใหค้วามหมายทีม่าของความหมายแนว

ทางการปฏบิัตทิีด่ขีองพนักงานบรษัิท บรงิคส์

 โกลบอล เทคโนโลย ีจ ากัด ภายใต ้

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

บรรยาย

109 นาย อฐัวฒุ ิ สบืประดษิฐ์ 3000 14 ก.ค. 2560 แนวทางสรา้งการยอมรับโรงไฟฟ้าชวีมวล

จากปาลม์น ้ามันในจังหวดันครศรธีรรมราช

โปสเตอร์

108 Miss Sreymom Phath 2550 11 ก.ค.2560 รปูแบบการจัดการการขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชี้

ทางภมูศิาสตรข์องพรกิไทยก าปอตใน

ประเทศกัมพชูา

บรรยาย

107 นางสาว หทัยทพิย์ นราแหวว 2500 13 ก.ค. 2560 การศกึษาเปรยีบเทยีบการบรหิารจัดการ

อทุกภัยโดยชมุชน กรณีศกึษา: เทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ีและเทศบาลนคร

หาดใหญ ่จังหวดัสงขลา

บรรยาย

106 นาย นเิวส หงษ์สกลุ 3000 14 ก.ค. 2560 แนวทางการพัฒนากลยทุธก์ารด าเนนิธรุกจิ

พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์กรณีศกึษา บรษัิท 

อ าพลฟดูส ์รเีทล จ ากัด

โปสเตอร์

105 นาย สรุยิานนท์ พลสมิ ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

การศกึษาเปรยีบเทยีบหน่วยงานทีป่ฏบิัตงิาน

ดา้นการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ในสงิคโปร ์ฮอ่งกง

 และ เกาหลใีต ้: ขอ้เสนอแนะตอ่ประเทศไทย

104 นางสาว อยัรดา สถติยก์ลุ 2500 7 ก.ค.60 ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและกระจายสนิคา้ที่

เหมาะสมของธรุกจิการเพาะเลีย้งลกูสกุร 

กรณีศกึษา ทรัพยร์ุง่เรอืงฟารม์ ต.สวนกลว้ย 

อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี

บรรยาย

103 น.ส.. อภญิญา ภมูโิอตา 2500 14 ก.ค. 2560 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเป็นนวตักร : 

กรณีศกึษาผลติภัณฑ ์PUNN บรรยาย

102 นางสาว เกวลนีทร์ ทว่มกลาง การด าเนนิการประกันคณุภาพการศกึษา

ภายใน ดา้นคณุภาพผูเ้รยีนใน สถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5

รอผูน้ าเสนอสง่

บทความ(มเีฉพาะ 

abs)

101 น.ส. กญัภัสภร รุง่เรอืง 2500 14 ก.ค. 2560 ปัจจัยความส าเร็จสวนเกษตรของคนเมอืง  บรรยาย

100 น.ส. พณณกร นคร ยกเลกิ สมัครเขา้รว่มฟัง ปัจจัยความส าเร็จสวนเกษตรของคนเมอืง  ยกเลกิ



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

99 น.ส. สรุางคนา รัตนเศรณี 2500 12 ก.ค.2560 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา ทีส่ง่ผลตอ่การท างานเป็นทมี 

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาพจิติร เขต 2 
บรรยาย

98 ดร. สนัตศิักดิ์ กองสทุธิใ์จ 2500 28 ม.ิย.60 หลักธรรมาภบิาลกับประสทิธผิลการ

ด าเนนิงานภาครัฐในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ดา้น

คณุภาพชวีติข องประชาชน: ศกึษาพืน้ที่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในจังหวดัลพบรุี
บรรยาย

97 น.ส. ภาวดี สวุรรณ ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ขัน้ความส าเร็จในการน า

ระบบบันทกึบัญช ีอเิล็คทรอนกิสข์ององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่(e-LAAS) มาใชใ้น 

เทศบาลต าบลของภาคอสีานตอนบน

รอผูน้ าเสนอสง่

บทความ

96 น.ส. เจนจริา สวนสี 2500 7 ก.ค.60 ปัจจัยความส าเร็จของเกษตรกรทีเ่ขา้รว่ม

โครงการสามพรานโมเดล นครปฐม

บรรยาย

95 นางสาว วชัรภัสร์ แชบัว ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจซือ้สนิคา้และ

บรกิารจากกจิการเพือ่สงัคม ในเขตพืน้ที่

กรงุเทพมหานคร กรณีศกึษาไรบ่ญุรอด

94 นาย ชยัศักดิ์ ศกุระกาญจน์ 2500 14 ก.ค. 2560 การส ารวจความคดิเห็นของชมุชนทีม่ตีอ่การ

ด าเนนิงานของบรษัิทบรกิารเชือ้เพลงิการบนิ

กรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)

บรรยาย

93 น.ส ปวณีา ออ่นเฉลยีว 2500 5 ก.ค.60 ปัจจัยความส าเร็จในการท าธรุกจิมัลเบอรร์ี่

และการแปรรปูผลผลติจากมัลเบอรร์ี ่บา้น

สวนแมอุ่ย้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม

บรรยาย

92 น.ส. พชีชญา ทองยอด 2500 4 ก.ค.60 แนวทางความส าเร็จของผูป้ระกอบการชดุ

ปลกูผักไฮโดรโปนกิสส์ าเร็จรปู กรณีศกึษา 

บรษัิท ฟ้า เฟรช ฟารม์ จ ากัด เขตพระโขนง 

จังหวดักรงุเทพมหานคร

บรรยาย

91 น.ส. ณัฐพร จัมภวงั 2500 7 ก.ค.60 การสรา้งมลูคา่เพิม่และชอ่งทางการจัด

จ าหน่ายดา้นอาหารประเภทผักและผลไม ้

ดว้ยนวตักรรมเครือ่งอบสญูอากาศ

บรรยาย

90 นาย นรพนธ์ ฤกษ์อโุฆษ 2500 3 ก.ค.60 การศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

เพือ่ซือ้ขายขา้วของชาวนา ดว้ยเว็ปไซต ์

Facebook ประเภทกลุม่ กรณีศกึษา : กลุม่ 

Facebook ซือ้ – ขายขา้วชว่ยชาวนา

บรรยาย

89 น.ส นรศิรา โคธเิสน 2500 3 ก.ค.60 การใหค้วามหมาย ทีม่าของความหมาย 

รปูแบบและการวางแผนการออมเพือ่รองรับ

การเกษียณของขา้ราชการคร ูโรงเรยีนสตรี

สมทุรปราการ

บรรยาย

88 น.ส. เนรัญชลา สทุธอิาคาร 2500 11 ก.ค.2560 ปัจจัยความส าเร็จของการสง่ออกกลว้ยเงนิ

ลา้น

บรรยาย

87 นาย ฉัตรชยั ศรวีชิา 2500 14 ก.ค. 2560 การพัฒนาศักยภาพกลุม่ออมทรัพยเ์พือ่การ

ผลติ : กรณีศกึษาต าบลนาบอน อ าเภอค ามว่ง

 จังหวดักาฬสนิธุ์

บรรยาย

86 นางสาว มนัสนันท์ ป่ินพทัิกษ์ 2500 5 ก.ค.60 การพัฒนารปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลัย

ราชภัฏเพชรบรูณ์เพือ่การเขา้สูป่ระชาคม

อาเซยีน
บรรยาย
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การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)
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Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

85 นางสาว เอมอร ประจวบมอญ 3000 5 ก.ค.60 การกรองชวีภาพในการลดไอระเหยจากทอ่

น ้าทิง้

โปสเตอร์

84 น.ส อมรรัตน์ ฤทธทิศิ 3000 11 ก.ค.2560 การปรับปรงุพืน้ทีร่มิคลองคเูมอืงเดมิ 

กรงุเทพมหานคร

โปสเตอร์

83 นาย พจัิกษณ์ พลธานี 2500 4 ก.ค.60 แนวทางความส าเร็จของการเป็น

ผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยี ์กรณีศกึษา ไร่

ปลกูรัก จังหวดัราชบรุี

บรรยาย

82 น.ส. ชญานุช ปัญญาสวสัดิ์ 3000 14 ก.ค. 2560 แนวทางการพัฒนาบคุลากรองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง 

จังหวดัอดุรธานี

โปสเตอร์

81 น.ส. ณัฐวดี ค าชมภู 2500 7 ก.ค.60 การสง่เสรมิศักยภาพทางเศรษฐกจิกลุม่

ผูส้งูอายไุมก้วาดทางมะพรา้ว ต าบลหนอง

ปลาไหล อ าเภอเขายอ้ย จังหวดัเพชรบรุี

บรรยาย

80 น.ส. ณันทพรรณ สนุทร 2500 30 ม.ิย.60 แนวทางความส าเร็จในการด าเนนิกจิการไรช่า

 จังหวดัเชยีงราย

บรรยาย

79 น.ส. ภญิญดา อนิทนลิ 2500 7 ก.ค.60 ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาการ

ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรโดยใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลย ี: กรณีศกึษา เดอะลติเติล้การเ์ดน้

 อ าเภอวงัน ้าเขยีว จังหวดันครราชสมีา

บรรยาย

78 นาย ภัทร พลศริิ ยกเลกิ ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

ทัศนคตติอ่การเปลีย่นแปลงภมูทัิศน ์

เนือ่งจากโครงการพืน้ทีส่ว่นขยายรมิแมน่ ้า

เจา้พระยา:บรเิวณวดั และโบราณสถานรมิน ้า

ยกเลกิ

77 นาง วรรณา เครอืบคนโท 3000 12 ก.ค.2560 การประเมนิโครงการขยายผลการจัดการ

ศกึษาางไกลผา่นดาวเทยีมของโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบรุรัีมย ์เขต

โปสเตอร์

76 น.ส. กฤษณา หมอ่มพบิลูย์ 2500 14 ก.ค. 2560 การสรา้งมลูคา่เพิม่โดยการประยกุตใ์ชภ้มู ิ

ปัญญาและการด าเนนิงานสูค่วามส าเร็จ ของ

เกษตรกรเพาะปลกูมัลเบอรี ่ต าบลหนองสอง

หอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ จังหวดัสมทุรสาคร

บรรยาย

75 นาย พฒุกิร วงศว์ฒุอินันต์ 2500 30 ม.ิย.60 การจัดล าดับปัจจัยความส าคัญในการ

คัดเลอืกคณุสมบัตขิองผูช้ว่ยแพทยต์าม

ความสามารถโดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์

เชงิล าดับขัน้ กรณีศกึษาโรงพยาบาลรัฐ

ขนาดท่ัวไปประเทศไทย

บรรยาย

74 ดร. ปีดเิทพ อยูย่นืยง 2500 5 ก.ค.60 การสนับสนุนการพัฒนายา่นนวตักรรมผา่น

นโยบายผังเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ บรรยาย

73 นาย ภมูรัิตน์ หาญศภุกลุ 2500 29 ม.ิย.60 ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่การนวดแผน

โบราณเพือ่สขุภาพในกรงุเทพมหานคร

บรรยาย

72 นาย ฤทธริณ พุม่โภคัย 2500 1 ก.ค.60 ปัจจัยของรปูแบบการท ากจิกรรมนันทนาการ

ทีส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจในทางสถานทีจั่ด

กจิกรรมนันทนาการของผูส้งูอายชุาวต าบล

สามพระยา จังหวดัเพชรบรุี

บรรยาย



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

71 นางสาว กวสิรา จันทรพั์นธ์ 2500 12 ก.ค.2560 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมการออมของ

ผูส้งูอายใุนเขตอาเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวดั

สรุนิทร์

บรรยาย

70 นางสาว สรุยีป์ุ อุย้น ้าเทีย่ง 2500 29 ม.ิย.60 แนวทางการพัฒนาวสิาหกจิชมุชนและการ

สรา้งมลูคา่เพิม่หมหูลมุกึง่อนิทรยีข์องคนรุน่

ใหม ่กรณีศกึษาหมยูิม้ทุง่ขามหมูบ่า้นทุง่ขาม

 ต.ไชยสถาน อ.เมอืง จ.น่าน
บรรยาย

69 น.ส. ประภัสสร หุน่สาระ 2500 27 ม.ิย.60 กลยทุธก์ารก าหนดราคาและชอ่งทางการจัด

จ าหน่ายเมลอ่น กรณีศกึษาสวนวาสนาเมลอ่น

 ต าบลระโสม อ าเภออทัุย จังหวดั

พระนครศรอียธุยา

บรรยาย

68 น.ส. ภัสสรรัชฎ์ ศรเีจษฎานันทน์ 3000 14 ก.ค. 2560 การใหค้วามหมาย รปูแบบ และกลยทุธใ์น

การประกอบกจิการเพือ่สงัคมดา้นการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่การพัฒนาชมุชนอยา่งยั่งยนื

ของ บรษัิท โลเคลิ อไลค ์จ ากัด ‘การศกึษา

เพือ่สรา้งทฤษฎฐีานราก’

โปสเตอร์

67 น.ส. หฤทัย จันทรอ์ดุม 3000 14 ก.ค. 2560 เรือ่งเลา่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการเพือ่

สงัคม นวตักรรมสือ่การสอนส าหรับผูพ้กิาร

ทางสายตา กรณีศกึษา บรษัิท กลอ่งดนิสอ 

จ ากัด

โปสเตอร์

66 น.ส. สทุธรัิกษ์ บัวหอม ยกเลกิ ลงทะเบยีนซ า้ 

(ยกเลกิ)

กระบวนการเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑแ์ละ

ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ผลติภัณฑจ์ากนม

แพะ

ยกเลกิ

65 นาย พัฒนกฤช ศภุเมธชียั 2500 29 ม.ิย.60 การศกึษาองคป์ระกอบเชงิยนืยันพฤตกิรรม

การเลอืกซือ้เสือ้เช ิต้ของผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

64 น.ส. กลุธดิา เลา้เจรญิ 2500 6 ก.ค.60 ปัจจัยความส าเร็จของการขายกลว้ยไมใ้น

ชอ่งทางการคา้ซเูปอรม์ารเ์ก็ต กรณีศกึษา 

แอร ์ออรค์ดิส ์อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม

บรรยาย

63 นาย วชริศักดิ์ ฉ ่าฉวย 2500 11 ก.ค.2560 ความพงึพอใจของผูส้งูอายใุนการรับบรกิาร

ของโรงพยาบาลหัวหนิ จังหวดัประจวบครีขีันธ์

บรรยาย

62 น.ส. สทุธรัิกษ์ บัวหอม 2500 7 ก.ค.60 กระบวนการเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑแ์ละ

ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ผลติภัณฑจ์ากนม

แพะ กรณีศกึษา: สรุยิะฟารม์ ต าบลสคีิว้ 

อ าเภอสคีิว้ จังหวดันครราชสมีา

บรรยาย

61 น.ส. มนิตรา เรอืงเนตร 2500 27 ม.ิย.60 การใหค้วามหมาย ทีม่าของความหมาย และ

พฤตกิรรมการบรโิภคชาของผูส้งูอายชุาวไทย

เชือ้สายจนีในชมุชนรมิน ้า อ าเภอทา่มะกา 

จังหวดักาญจนบรุี

บรรยาย

60 น.ส. ชอ่ผกา ขันนาค 2500 27 ม.ิย.60 ความไวว้างใจและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

ผา่นสือ่ประชาสมัพันธว์ทิยใุนระบบการคา้

สมัยใหมข่องผูส้งูอายใุนอ าเภอเชยีงกลาง 

จังหวดัน่าน

บรรยาย

59 นางสาว ฉรัฐดา ไชยดี 2500 26 ม.ิย.60 การวเิคราะหศ์ักยภาพการสง่ออกกุง้แชเ่ย็น

แชแ่ข็งของไทย

บรรยาย

58 นาย วรเมธ ผอ่งสวุรรณ 2500 7 ก.ค.60 แนวทางการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยภีาพจา

ลองเสมอืนจรงิสาหรับกลุม่ผูส้งูอายชุาวไทย 

ในเขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร

บรรยาย



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

57 นาง นภิา พลิาเกดิ 3000 14 ก.ค. 2560 กระบวนการฟ้ืนฟ ู“แหป่ราสาทผึง้” บา้นทา่

กกแก อ าเภอหลม่สกั จังหวดัเพชรบรูณ์ โปสเตอร์

56 น.ส. สโรชา ศริธินาวงศ์ 2500 26 ม.ิย.60 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยัน

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้น ้ายาเปลีย่นสผีม ใน

เขตจังหวดัเพชรบรุี

บรรยาย

55 น.ส. รจุรัีตน์ แสงสวสัดิ์ 2500 26 ม.ิย.60 วถิกีารด าเนนิชวีติอยา่งมคีวามสขุของพอ่คา้

แมค่า้ผูส้งูอายชุาวไทยเชือ้สายจนี 

กรณีศกึษาถนนเยาวราช

บรรยาย

54 นาย สปิปกร เผอืกผอ่ง 2500 28 ม.ิย.60 พฤตกิรรมการออมเงนิของผูส้งูอาย ุหมูบ่า้น

ดอนมะกอก ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 

จังหวดัเพชรบรุี

บรรยาย

53 นาย ทวคีณู เกตเุวชสรุยิา 2500 30 ม.ิย.60 แนวทางการสง่เสรมิและพัฒนาอาชพีเพือ่

สรา้งรายไดข้องกลุม่ผูส้งูอาย ุในเขตต าบล

ทัพหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จังหวดั

สพุรรณบรุี

บรรยาย

52 นาย วรีภัทร อรรถมานะ 2500 3 ก.ค.60 ผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีข์า้วไรซเ์บอรีแ่ละ

ชอ่งทางการจัดจาหน่าย

บรรยาย

51 น.ส. เนรัญชลา สขุประเสรฐิ 2500 5 ก.ค.60 แนวทางและกลยทุธท์างการตลาดธรุกจิ

ฟารม์กุง้กา้มแดง ต าบลมาบขา่ อ าเภอนคิม

พัฒนา จังหวดัระยอง กรณีศกึษาฟารม์กุง้

กา้มแดงสวนอนิทรยี์

บรรยาย

50 น.ส. นสิาชล สปิุงคลัด 2500 24 ม.ิย.60 ความส าเร็จของวสิาหกจิขา้วหอมมะลทิุง่กลุา

รอ้งไห ้กรณีศกึษา สหกรณ์การเกษตรเกษตร

วสิยั จ ากัด จังหวดัรอ้ยเอ็ด

บรรยาย

49 นาย วรนิทร พันธุโ์ต 2500 30 ม.ิย.60 ความคุม้คา่ในการเลอืกซือ้ประกันชวีติของ

กลุม่ผูส้งูอาย ุในเขตชนบท กรณีศกึษา เขต

เทศบาล เมอืงอา่งทอง

บรรยาย

48 น.ส. รัชดาภรณ์ พลูใหญ่ 2500 23 ม.ิย.60 สภาพปัญหาและการเตรยีมตัวดา้นการออม

ของผูส้งูอายทุีป่ระกอบอาชพีอสิระ ใน

จังหวดันครศรธีรรมราช

บรรยาย

47 น.ส. ธันยพร เนาวงัวราห์ 2500 7 ก.ค.60 เรือ่งเลา่ความส าเร็จของเกษตรกรผู ้

ปรับเปลีย่นมาเป็นผูป้ระกอบการและ

ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายผลติภัณฑฟ์ารม์

เพาะตน้ออ่นขา้วสาล ีเขตตลิง่ชนั 

กรงุเทพมหานครฯ

บรรยาย

46 น.ส. ณัฐยา จนิมนิ 2500 23 ม.ิย.60 การรวมกลุม่และสภาพปัญหาของผูส้งูอาย ุ

กลุม่วสิาหกจิชมุชนในพืน้ที ่อ าเภอชะอ า 

จังหวดัเพชรบรุี

บรรยาย

45 น.ส. สนุสิา กศุล 2500 14 ก.ค. 2560 เรือ่งเลา่ความส าเร็จในการท านาหวา่นดว้ย

เทคโนโลยทีางการเกษตรของกลุม่

เกษตรกรหว้ยทา่ชา้งจังหวดัเพชรบรุี

บรรยาย

44 น.ส. สภุาวดี เอีย่มสอาด 2500 30 ม.ิย.60 กลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิแปรรปูมะพรา้ว

เพือ่สง่ออก กรณีศกึษา วุน้มะพรา้ว

สญูญากาศ อ าเภอด าเนนิสะดวก จังหวดั

ราชบรุี

บรรยาย



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

43 นาย ธรีภัทร เนตรบ ารงุรัตน์ 2500 4 ก.ค.60 การจัดการดา้นการเงนิเพือ่รองรับการ

เกษียณของผูส้งูอาย ุ: กรณีศกึษาชมุชนการ

เคหะ แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวดั

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

42 นาย กมัปนาท วงษ์วฒันพงษ์ 3000 21 ม.ิย.60 การจัดการภัยพบิัตโิดยมชีมุชนเป็นฐาน: 

กรณีศกึษา อ าเภอบางระก า จังหวดัพษิณุโลก โปสเตอร์

41 นางสาว กลัยกร คนสงู 3000 12 ก.ค.2560 แนวทางการพัฒนาการด าเนนิงานหอ

กระจายขา่ว ประจ าชมุชนเทศบาลนคร

อดุรธานี
โปสเตอร์

40 น.ส. กมลวรรณ สุม่เอม 2500 14 ก.ค. 2560 แนวทางแหง่ความส าเร็จในการสรา้งตัวตนให ้

เป็น “Smart Farmer Thailand 4.0” 

กรณีศกึษากลยทุธการเลีย้งสาหรา่ยพวงองุน่

 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จังหวดั

เพชรบรุี

บรรยาย

39 นาย ภานุวฒัน์ สงักะเพศ 2500 24 ม.ิย.60 การสรา้งมลูคา่เพิม่และชอ่งทางการจัด

จ าหน่ายของเกษตรกรผูป้ลกูเห็ด กรณีศกึษา

 บา้นสวนเตมิสขุ อ าเภอบางมด จังหวดั 

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

38 น.ส. ฐติกิาญจน์ แสงสดุตา 2500 11 ก.ค.2560 การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน กรณีศกึษา ไร่

พมิพว์รัตน ์อ าเภอ ดา่นชา้ง จังหวดัสพุรรณบรุี

บรรยาย

37 นาย เกยีรตศิักดิ์ เลศิสนิเตชานนท์ 2500 7 ก.ค.60 การสรา้งมลูคา่เพิม่และชอ่งทางการจัด

จ าหน่าย ผลติภัณฑม์ะพรา้วน ้าหอมส าเร็จรปู

สง่ออกในพืน้ทีจั่งหวดั สมทุรสาครกรณีศกึษา

 บรษัิท ทรัพยป์ระเสรญิ(2558) จ ากัด

บรรยาย

36 น.ส. ชญัญานุช จ่ันทอง 2500 1 ก.ค.60 การสรา้งมลูคา่เพิม่สูค่วามส าเร็จของ

ผูป้ระกอบการยคุใหม ่กรณีศกึษารา้นอาหาร 

Home Fresh Hydrofarm เขตสะพานสงู 

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

35 นาย อคัรพงษ์ เพ็ชรพลู 2500 30 ม.ิย.60 แนวทางการเผยแพรว่ถิชีวีติสงัคมและ

วฒันธรรมต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง จังหวดั

ก าแพงเพชร

บรรยาย

34 น.ส. นัทธมน มั่งสงูเนนิ 2500 23 ม.ิย.60 การศกึษาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจใชง้าน

บรกิารสขุภาพผา่นโทรศัพทม์อืถอืของ

ผูส้งูอาย ุในกรงุเทพมหานคร

บรรยาย

33 นาย เศรษฐนัย ชว่งชติ การวเิคราะหก์ระบวนการด าเนนิงานโครงการ

บา้นมั่นคงนครขอนแกน่ เทศบาลนครขอแกน่

รอผูน้ าเสนอสง่

บทความ

32 นาย ภาณุวฒัน์ ประจดุทะเน 2500 14 ก.ค. 2560 แนวทางการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่พัฒนา

เมอืง : กรณีศกึษาเทศบาลเมอืงเมอืงพล 

อ าเภอพล จังหวดัขอนแกน่

บรรยาย

31 น.ส. ณฐา เมธากติตกิลู 2500 7 ก.ค.60 การพัฒนาชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสนิคา้

เกษตรอนิทรยีโ์ดยแอปพลเิคชนั Folkrice

บรรยาย

30 นาย สมโภชน์ มายะรังษี 2500 20 ม.ิย.60 การบรหิารความขัดแยง้ในการปรับองคก์าร

รัฐวสิาหกจิโทรคมนาคมในประเทศไทย

บรรยาย

29 นาย สมโภชน์ มายะรังษี ยกเลกิ ลงทะเบยีนซ า้ 

(ยกเลกิ)

การบรหิารความขัดแยง้ในการปรับองคก์าร

รัฐวสิาหกจิโทรคมนาคมในประเทศไทย

ยกเลกิ



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

28 น.ส. สดุารัตน์ มว่งงาม 2500 12 ก.ค.2560 รปูแบบการด าเนนิกจิการฟารม์เห็ดดว้ย

นวตักรรมในจังหวดันนทบรุี

บรรยาย

27 นาวาโท 

ดร.

อนุชา มว่งใหญ่ ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

นโยบายสวสัดกิารสงัคมของกองทัพเรอืไทย

26 นาย รัฐพงศ์ วงศช์ยั 2500 23 ม.ิย.60 การสรา้งมลูคา่เพิม่ของผูป้ระกอบการสกรนี

เสือ้ กรณีศกึษาผูป้ระกอบการบรษัิทพมิพ์

ทอง พริน้ติง้ แอนด ์ดไีซน ์จ ากัด

บรรยาย

25 น.ส. พรนัชชา คงสะอาด 2500 12 ก.ค.2560 รปูแบบความส าเร็จในการใชน้วตักรรมเพือ่

เพิม่ความสามารถในการผลติใหก้ับกจิการ

สวนเมลอ่น

บรรยาย

24 นาย อภวิฒัน์ บางเหลอืง ยกเลกิ สมัครเขา้รว่มฟัง แนวทางความส าเร็จของผูป้ระกอบการสปัปะ

รดพันธุเ์พชรบรุ ีสวนเพชรรุง่เรอืง ต าบลหนิ

เหล็กไฟ อ าเภอหัวหนิ จังหวดัประจวบครีขีันธ์

ยกเลกิ

23 นาย ก าพล เชีย่วชาญศลิป์ 2500 20 ม.ิย.60 แนวทางความส าเร็จของผูป้ระกอบการสปัปะ

รดพันธุเ์พชรบรุ ีสวนเพชรรุง่เรอืง ต าบลหนิ

เหล็กไฟ อ าเภอหัวหนิ จังหวดัประจวบครีขีันธ์

บรรยาย

22 น.ส. ฐติรัิตน์ ทองค า ยกเลกิ สมัครเขา้รว่มฟัง จากชาวนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ : การ

ปรับตัวและการเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑข์อง

ผูผ้ลติขา้วบรรจถุุง ตราชาวนายิม้ ต าบลบา้น

ลาดพัฒนา อ าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม

ยกเลกิ

21 น.ส. วรัญญา ครา้มอว่มเจรญิ 2500 26 ม.ิย.60 รปูแบบความส าเร็จของการด าเนนิธรุกจิและ

แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ชาวไรส่บัปะรด

สามรอ้ยยอด จ ากัด ต าบลศาลาลัย อ าเภอ

สามรอ้ยยอด จังหวดัประจวบครีขีันธ์

บรรยาย

20 น.ส. พชิชาภา ทรัพยส์มบรูณ์ 2500 1 ก.ค.60 การจัดการธรุกจิเพาะปลกูโดยใชเ้กษตร

อนิทรยีแ์ละพัฒนาผลติภัณฑอ์อรแ์กนคิ 

กรณีศกึษา กะทอิอรแ์กนคิ ฟารม์เมอรโิต ้

จังหวดั จันทบรุี

บรรยาย

19 นาย จักรกรชิ ออ่นสา 2500 3 ก.ค.60 สภาพการน านโยบายไปปฏบิัตใินการจัดการ

เรยีนรว่มส าหรับนักเรยีนทีม่ ีความบกพรอ่ง

ทางการมองเห็น กรณีศกึษา : โรงเรยีนนคร

ขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่

บรรยาย

18 น.ส. เทยีมแข นาคยรรยงค์ 3000 13 มยิ.60 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การปฏบิัตงิานตามมาตรฐาน

วชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จังหวดันครสวรรค ์

สงักัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศกึษาเขต 42

โปสเตอร์

17 น.ส. รมติา ขนกเงนิ 2500 26 ม.ิย.60 การศกึษาองคป์ระกอบของเว็บไซตส์ขุภาพ

ทีส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจใชง้านของผูส้งูอายใุน

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

16 น.ส. สรินิยา อดุมคมวรัิตน์ 2500 23 ม.ิย.60 รปูแบบและพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเชงิ

แสวงบญุของกลุม่ผูส้งูอาย ุในเขตอ าเภอ

เมอืงประจวบครีขีันธ ์จังหวดัประจวบครีขีันธ์

บรรยาย



Payment Date Payment

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที ่4 (4 สงิหาคม 2560)

รายงานสถานะผูส้มคัรเขา้รว่มน าเสนอผลงาน 

ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560

สถานะบทความ
สถานะการช าระเงนิ

Papers Prename Name : Lastname : ชือ่ผลงานภาษาไทย :

15 นาย เชษฐา จ าเล 2500 21 ม.ิย.60 การผลติทีห่ลากหลายและการสรา้งชอ่ง

ทางการจัดจ าหน่ายธรุกจิผลติภัณฑแ์ปรรปู

จากผลมะมว่งหาวมะนาวโห ่กรณีศกึษา:สวน

มะนาวโหล่งุศริ ิอ าเภอบางคนท ีจังหวดั

สมทุรสงคราม

บรรยาย

14 นาย ศภุณัฐ กรประเสรฐิการ 2500 16 ม.ิย.60 การศกึษาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ผา่นเฟซบุก๊ของผูส้งูอายใุน

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

13 น.ส. มนธชิา เจยีมผอ่ง 2500 13 ม.ิย.60 การศกึษาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจใชง้าน

เว็บไซตส์ขุภาพของผูส้งูอายใุน

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

12 นางสาว ฐติาพร ปานศรี 2500 11 ม.ิย.60 การศกึษาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้

สนิคา้หรอืบรกิารผา่นทางบัญชอียา่งเป็น

ทางการของไลนข์องผูส้งูอายใุน

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

11 นาย ธเนศพลร์ ชยัเจรญิเสรี 2500 14 ม.ิย.60 การศกึษาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การยอมรับเกม

ออนไลนบ์นโทรศัพทม์อืถอืของผูส้งูอาย ุใน

กรงุเทพมหานคร

บรรยาย

10 นาง เจยีระไน นีล ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละสวสัดกิาร

ภายหลังการเปลีย่นสถานะเป็นมหาวทิยาลัย

ในก ากับ ของรัฐ: กรณีศกึษา

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

9 นางสาว รพพัีฒน์ วดัเผอืก 2500 2 ก.ค.60 การเพิม่ความหลากหลายของผลติผลและ

ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายของฟักขา้ว 

กรณีศกึษาผูป้ระกอบการบรษัิท อาหารอายรุ

วตัร ์จ ากัด อ าเภอเมอืง ต าบลพระประโทน 

จังหวดันครปฐม

บรรยาย

8 น.ส. วชริญาณ์ ทพิยโ์กย่ ยกเลกิ สมัครเขา้รว่มฟัง การเพิม่ความหลากหลายของผลติผลและ

ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายของฟักขา้ว 

กรณีศกึษาผูป้ระกอบการบรษัิท อาหารอายรุ

วตัร ์จ ากัด อ าเภอเมอืง ต าบลพระประโทน 

จังหวดันครปฐม

ยกเลกิ

7 นาย ชชัวาลย์ ชยัศริถิาวรกลุ 2500 20 ม.ิย.60 จากชาวนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ : การ

ปรับตัวและการเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑข์อง

ผูผ้ลติขา้วบรรจถุุง ตราชาวนายิม้ ตาบลบา้น

ลาดพัฒนา อาเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม

บรรยาย

6 นาย วชัรพล จงใจภักดิ์ 2500 2 ก.ค.60 การใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบรหิาร

สถานศกึษา สงักัดองคก์ารบรหิารสว่น

จังหวดักาฬสนิ

บรรยาย

5 นางสาว กนกวรรณ สขุถาวร ตดิตอ่ฝ่าย

การเงนิ

บทบาทของสมาคมกอรเีเหง่ประเทศไทยใน

การพัฒนาการอา่นคัมภรีอ์ัลกรุอาน

4 ดร. ศักดิด์า ศริภัิทรโสภณ การก าหนดนโยบายการเปิดปิดภาคเรยีนที่

สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มประเทศไทย

ของกระทรวงศกึษาธกิาร

รอผูน้ าเสนอสง่

บทความ

3 นาย สวุรรณ ไตรมาลัย 2500 21 ก.ค.60 บทบาทของสือ่มวลชนตอ่การป้องกันและ

แกไ้ขการทจุรติคอรัปชัน่

บรรยาย


