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1 PMO1 11.00-11.15 น. นางสาวจิราภรณ์  บุญมาก มหาวิทยาลยัมหิดล เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม

ปริมาณคาร์บอนฟตุพร้ินทจ์ากการปลูกสบัปะรด : 
กรณีศึกษาอ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี

157

2 PMO2 11.15-11.30 น. นายเกรียงไกร  ทองล่ิม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสของฟิลม์กรองแสงเคลือบ
ดว้ยฟิลม์ไททาเนียและเงิน

165

3 PMO3 11.30-11.45 น. นางสาวพรพิรุณ  โอ่ง
อินทร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิด
อาชญากรรมดว้ยวิธีการท าเหมืองขอ้มูล

172

4 PMO4 11.45-12.00 น. Miss Sunita  Sayadeth มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมโยธา ปัญหาสมรรถนะของวิศวกรโยธาใน สปป.ลาว 181

5 PMO5 13.00-13.15 น. นายฑีรพรรษฏ ์ ศรีอ่อน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี วิศวกรรมเคร่ืองกล สมรรถนะการท าความเยน็ของฮีตป๊ัมท่ีใชดิ้นร่วมกบั
หอท าความเยน็เป็นแหล่งทิ้งความร้อน ท่ีมีลกัษณะ
วงจรน ้าหล่อเยน็ต่างกนั

188

6 PMO6 13.15-13.30 น. นางสาววนัวิสา  พลชยัภูมิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สตัวศาสตร์ ผลการใชก้ากส่าเอทานอลจากมนัส าปะหลงัต่อ
สมรรถนะการผลิตและองคป์ระกอบซากของสุกรรุ่น
และขุน

198

7 PMO7 13.30-13.45 น. นางสาวอจัฉรา  ธานีกุล มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความภาษาไทย 208

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั
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8 PMO8 11.00-11.15 น. นางสาวศุภจิรา  แกว้โกมุท มหาวิทยาลยัมหิดล เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ

การวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการติดตั้ง
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในเทศบาลเมืองศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี

217

9 PMO9 11.15-11.30 น. นายทวีวฒิุ  นามศิริ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมโยธา ปัญหาการบริหารสญัญาก่อสร้างในมหาวิทยาลยัของรัฐ 225

10 PMO10 11.30-11.45 น. นางสาวสุพิชญา  โพธ์ิ
สาขา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ

อุปกรณ์การแพทย์ การวิเคราะห์สญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหวัใจปกติและหวัใจ
ห้องล่างเตน้เร็วผิดปกติโดยวิธีเวฟเล็ต

233

11 PMO11 11.45-12.00 น. นายพงษสุ์ข  ธราพงษพ์นัธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ

อุปกรณ์การแพทย์ การพฒันาเคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวขอ้เข่าอยา่ง
ต่อเน่ืองอจัฉริยะ

239

12 PMO12 13.00-13.15 น. นายอมรเทพ  ล้ีเกรียงไกร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ

อุปกรณ์การแพทย์ การวิเคราะห์เสียงหวัใจ โดยวิธีการแปลงเวฟเล็ต
แบบต่อเน่ือง

249

13 PMO13 13.15-13.30 น. นายโกวิทย ์ คาทิพาที มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรมและโลจิ
สติกส์

การลดของเสียจากกระบวนการประกอบสปริง โดย
ประยกุตใ์ชวิ้ธีการลีน ซิกซ ์ซิกม่า : กรณีศึกษาบริษทั
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก

255

14 PMO14 13.30-13.45 น. นายพศวีร์  มัง่ค ัง่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยธีรณี การประเมินการแพร่กระจายส าหรับแบบจ าลองการ
เคล่ือนท่ีมวลสาร ในโครงการเติมน ้าลงสู่ชั้นน ้าบาดาล
จงัหวดัสุโขทยั

268
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1 PMP1 13.30-14.30 น. นายพิชญส์วสัด์ิ  แกว้
มรกต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิศวกรรมเคมี ปฏิกิริยาไฮโดรทรีตต้ิงของปาลม์โอเลอินโดยใชต้วัเร่ง
ปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินมั

279

2 PMP2 13.30-14.30 น. นายฉนัทท์ตั  วงษดี์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

เคมี การพฒันากระดาษทดสอบท่ีตรึงออโทฟีแนนโทรลีน
ดว้ยกระบวนการโซล-เจล ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณ
เหล็ก

285

3 PMP3 13.30-14.30 น. นางสาวทศันาภรณ์  
อ้ึงพิธตะกูล

มหาวิทยาลยัมหิดล เคมีอนินทรีย์ การสงัเคราะห์พอลิแอปซิลอน-คาโปรแลคโทนแบบ
วงโดยใชส้ารประกอบเชิงซอ้นดีบุก(II)

294

4 PMP4 13.30-14.30 น. นายอภิรักษ ์ บุญพิค  า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี

คณิตศาสตร์ประยกุต์ การวิเคราะห์เสถียรภาพของแบบจ าลองการระบาด 
SVIR ท่ีมีอตัราอุบติัการณ์ท่ีไม่เป็นเชิงเสน้

300

5 PMP5 13.30-14.30 น. นางสาววรกมล  นาค
เพชรพลู

มหาวิทยาลยัมหิดล เคมี การเตรียมและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของวสัดุคอมโพสิท
ระหวา่งไดโซเดียมเทเรฟทาเลตและกราฟีน

308

6 PMP6 13.30-14.30 น. นางสาวศิริลกัษณ์  ตล่ิง
ไธสง

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์

การตรึงเอนไซมโ์บรมิเลนบนเสน้ใยนาโนเซลลูโลซท่ี
เกิดข้ึนใหม่ท่ีไดจ้ากกระบวนการป่ันเสน้ใยดว้ยไฟฟ้า
สถิต

314

7 PMP7 13.30-14.30 น. นางสาวแกว้ตา  ด่านชนะ มหาวิทยาลยัมหิดล เคมีวิเคราะห์และเคมีอ
นินทรียป์ระยกุต์

การตรวจวดัโบรไมด์ในน ้าโดยเทคนิคทางสเปก
โทรโฟโตเมทรีโดยใชร้ะบบมลัติไซริงโฟลอินเจค
ชนัอะนาลิซิสร่วมกบัแก๊สดิฟฟิวชนั

319
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8 PMP8 13.30-14.30 น. นางสาวปฐมา  ประสาท
เขตการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม คาร์บอนฟตุพร้ินทข์องกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ
โรบสัตา้ในวิสาหกิจชุมชุน

327

9 PMP9 13.30-14.30 น. นายณฐพล  พลวิบูลย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยกีารอาหาร พฤติกรรมการคายน ้าของปลานิลบดแผ่นท่ีอุณหภูมิ
ต่างๆ

334
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10 PMP10 13.30-14.30 น. นางสาวนิตยา  ศรีอาภรณ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณิตศาสตร์ประยกุต์ การหาค่าต  ่าสุดของฟังกช์นัหลายตวัแปรโดยวิธีการคน้
แบบมีรูปแบบ

341

11 PMP11 13.30-14.30 น. นายธตรัฐ  สุวรรณพุม่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี

เทคโนโลยพีลงังาน การวิเคราะห์การระบายอากาศในโรงงานดว้ย
แบบจ าลองคู่ควบ

349

12 PMP12 13.30-14.30 น. นางสาวอมัพิการ์  จาวะนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เทคโนโลยนิีวเคลียร์ การสงัเคราะห์ตวัดูดจบัยเูรเนียมโดยการกราฟตเ์มท
ตะคริลิคแอซิดและอะคริโลไนไตรลล์งบนเสน้ใยพอลิ
เอทิลีนโดยการฉายล าอิเล็กตรอน

355

13 PMP13 13.30-14.30 น. นายอนุชิต  องัศิริ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมโยธา การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกจุด
รับซ้ือปาลม์น ้ามนัยอ่ย ในพ้ืนท่ีอ าเภอเซกา จงัหวดับึง
กาฬ

362
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14 PMP14 13.30-14.30 น. Mr.Oscar ANDREW  
ZONGO

Suranaree University of 
Technology

Electrical Engineering Comparison between Harmony Search algorithm, 
Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization 
in economic power dispatch

369

15 PMP15 13.30-14.30 น. นายสุรัตน์  แสงวาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า ต าแหน่งท่ีเหมาะสมของตวัควบคุมการไหล
ก าลงัไฟฟ้าระหวา่งสายและการไหลของก าลงัไฟฟ้าท่ี
เหมาะสมส าหรับระบบท่ีมีการติดตั้งตวัควบคุมการ
ไหลก าลงัไฟฟ้าระหวา่งสายโดยใชวิ้ธีการคน้หาความ
บรรสาน

378

16 PMP16 13.30-14.30 น. วา่ท่ีร้อยตรีรัตนยศ  พงษ์
รัตนกูล

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภยั การศึกษาการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก
ท่ีมีการติดตั้งสญัญาณไฟจราจรแบบนบัถอยหลงั

392

17 PMP17 13.30-14.30 น. นายทศพล  อุทก มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบตรวจสอบขอ้มูลท่ีผิดพลาดเพ่ือการส่งออก
ขอ้มูลสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุข

400


