
การน าเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่ม Biological Science 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SC.08 (ชั้น B) 
 

หมายเลข 
โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา หน้า 

P-001 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สีดา การเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ไลเปส ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี 77 

P-002 นางสาวสิชล โกสุมพันธ์ การก้าจัดตะกั่วในน ้าสังเคราะห์โดยใช้วัสดุสังเคราะห์จาก 
ขี เลื่อย 

อ.ดร.พรไสว ไพรพิภัช 78 

P-003 นางสาวกฤษณา ประทุมแก้ว การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก้าจัดตะกั่วในน ้าเสีย
สังเคราะห์โดยใช้ผงเปลือกไข่ไก่และผงเปลือกไข่ไก่ผสมเหล็ก 
ไฮดรอกไซด์ 

อ.ดร.พรไสว ไพรพิภัช 79 

P-004 นางสาววิไลวรรณ อยู่ส้าราญ การทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์
โดยวิธีไอโอโดเมตริก 

ผศ.ดร.พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ 80 

P-005 นางสาวเขมรินทร์  ปัญญา การลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ด้วยระบบหม้อต้มก๊าซแอล
พีจี (LPG Vaporizer) 

ผศ.ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 81 

P-006 นางสาวภัทรวรินทร์ มีเอี่ยม การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณน ้ามันและ
ไขมัน ด้วยวิธี Soxhlet Extraction Method 

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ   82 

P-007 นางสาวธันยพร จันทะโคตร การศึกษาการเจริญและองค์ประกอบทางชีวเคมีของ
แบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เลี ยงในระบบแสงท่ีแตกต่างกัน 

ผศ.ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง 83 

P-008 นางสาววิจิตรา สานุสันต์ การศึกษาการเจริญและองค์ประกอบทางชีวเคมีของ
แบคทีเรียสังเคราะห์แสงท่ีเลี ยงในวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร 

ผศ.ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง 84 

P-009 นางสาวปริญญาพร  มณฑาทอง ผลของค่าความเป็นกรดด่าง ความเค็มและความชื น ต่อ
กิจกรรมรวมของเอนไซม์ในจุลินทรีย์จากดิน 

ผศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช 85 

P-010 นางสาวรัตนาพร ประจ้า การผลิตเซลล์และลิพิดจากสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้
ไฮโดรไลเสตเปลือกทุเรียนเป็นแหล่งคาร์บอนด้วยสภาวะ
มิกโซโทรฟิก 

ผศ.ดร.รัตนภรณ์ ลีสิงห์ 86 

P-011 นางสาวสุพรรษา ฉายากุล การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ไขมันสูง Rhodotorula 
mucilaginosa KKUSY14 เมื่อเจริญในไฮโดรไลเสตเปลือก
เงาะ 

ผศ.ดร.รัตนภรณ์ ลีสิงห์ 87 

P-012 นางสาวโชติกา ฉัตรเกษม การผลิตสาร 1,3-Propanediol จากกลีเซอรอล โดยอาศัย 
Escherichia coli ท่ีมีการดัดแปลงพันธุกรรม 

ผศ.ดร.อัชฌา อรอินทร์ 88 

P-013 นางสาวชนิกานต์ กาญจนศิริพงศ์ การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตของ Lysinibacillus sp. 
สายพันธุ์ YL และ WH จากการใช้วัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร 

อ.ดร.จินดารัตน์ เอกประเสริฐ 89 

P-014 นางสาวนุชวรา ล่องสินธู การคัดแยกจุลินทรีย์จากดินปนเปื้อนสารปราบศัตรูพืช ผศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช 90 

P-015 นางสาวสุพิชชา พันธุ์คะชะ การปรับสภาพใบยางนาด้วยสารเคมีและเอนไซม์เพ่ือผลิต 
เอทานอล 

ผศ.ดร.จุฑาพร  แสวงแก้ว 91 

P-016 นายวีระภัช บุตรศาสตร์ ผลของสารสกัดหยาบของไซยาโนแบคทีเรียท่ีบลูมในแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ท่ีมีต่อต้นกล้าผักบางชนิด 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ สมดี 92 

P-017 นายณัฐพล  ดาสันทัด    การพัฒนาอาหารเลี ยงเชื อเพื่อผลติไฮเดรเจนชีวภาพโดย
แบคทีเรีย สังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas 
pentothenatexigens KKU-SN1/1 ภายใต้แสง
ธรรมชาต ิ

อ.ดร.พลสัณห์  มหาขันธ ์ 93 



การน าเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่ม Biological Science 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SC.08 (ชั้น B) 
 

หมายเลข 
โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา หน้า 

P-018 นางสาวณัฐนิชา อ่อนฤทธิ์ การตรวจหาการสร้างฮอร์โมนออกซินเบื องต้นจากแบคทีเรีย
บนจานอาหารเลี ยงเชื อ 

ผศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช 94 

P-019 นางสาวสุวิมล สิทธิมงคล การคัดแยกและการคัดเลอืกจุลินทรีย์ชอบร้อนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากกากหม้อกรอง 

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ 95 

P-020 นางสาวอัปสร ถวิลเชื อ การคัดเลือกเชื อแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตสารลดแรงตึงผิว 
และ ศึกษาประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิว 

ผศ.ดร.วิยะดา มงคลธนารักษ์ 96 

P-021 นางสาวธนัญชนก สุวรรณหงษ์ การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียใน
แหล่งน ้าตามธรรมชาติ ในการยับยั งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ สมดี 97 

P-022 นางสาวนันทวัน แก้วนิวงศ์ การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในแก่นตะวันท่ีปลูกในสภาวะ
จ้ากัดน ้า โดยมีแบคทีเรียช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต 

ผศ.ดร.วิยะดา มงคลธนารักษ์ 98 

P-023 นางสาวอรปรียา ทิพย์รักษ์ การผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส ท่ีมีคณลักษณะและ
คุณภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ท่ีคัดแยกได้จาก
จุลินทรีย์ท่ีป่าบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์     

ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว 99 

P-024 นางสาวปทิตตา ก่้าจันทึก การคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการผลิต 
ไบโอดีเซล 

ผศ.ดร.รัตภรณ์ ลีสิงห์ 100 

P-025 นางสาววรางคณา บุตรกุล การผลิตลิปิดจากยีสต์ไขมันสูงเมื่อใช้ไฮโดรไลเสตใบยางนา
เป็นแหล่งคาร์บอน 

ผศ.ดร.รัตนภรณ์  ลีสิงห์ 101 

P-026 นางสาวจุฑามาศ เชื อสุวรรณ์ การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียช่วยเหลือเชื อรา 
ไมคอร์ไรซา เพื่อผลิตกล้าเชื อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา 

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ 102 

P-027 นางสาวสุลัดดา ยศประสงค์ การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรียโดยใช้วัสดุ
เหลือทิ งทางการเกษตรและฤทธิ์การต้านเชื อก่อโรคโดยสาร
ลดแรงตึงผิว 

อ.ดร.จินดารัตน์ เอกประเสริฐ 103 

P-028 นางสาวพิมพ์วรี  สายทองสุข การพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสแบบแห้งจาก
เศษยอดและใบอ้อยและการใช้ประโยชน์จากของเสียใน
กระบวนการผลิต 

ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว 104 

P-029 นางสาวภัทรวดี  สุขตะโก การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและ
ประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณสวนยางพาราอ.น ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

ผศ.ดร.อัชฌา อรอินทร์ 105 

P-030 นางสาวศิริรัตน์ ทองจันทร์ การผสมแบคทีเรียโพรไบโอติกในกากมันส้าปะหลังและร้าข้าว
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์ 

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  
         ศิริพรอดุลศิลป์ 

106 

P-031 นางสาวจิราวดี ศิริงาม การแยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการยับยั ง
การเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Oscillatoria obscura  

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ สมดี 107 

P-032 นางสาวพลอยมณี จ้าปาศักดิ์ ราท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตเอนไซม์ส้าหรับย่อยสลายวัสดุ
เหลือทิ งทางการเกษตร 

อ.ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์   
ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว 

108 

 

 



การน าเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่ม Physical Science 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SC.08 (ชั้น B) 
 

หมายเลข 
โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา หน้า 

P-033 นายเจตน์ด้ารงค์   
     ทองเหลา   
นางสาวบุณยานุช   
          วิชัยโย 

การสร้างเซนเซอร์วัดสีท่ีอาศัยการปรับปรุงผิวของซิลิกาโซลเพื่อตรวจวัด
แคดเมียมในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.ศิริบูรณ์ มุกดาใส 109 

P-034 นางสาวพณัณิตา จุดศรี 
นางสาวสุทธิดา หาค้า 

การสกัดด้วยเฟสของแข็งโดยใช้สารแม่เหล็กส้าหรับสารก้าจัดศัตรูพืชกลุ่ม 
ออร์กาโนฟอสเฟต 

รศ.ดร.รจนา บุระค้า 110 

P-035 นางสาววนิดา เจริญ  
นายปิยะพงษ์ ทองมนต์ 

การสกัดด้วยเฟสของแข็งโดยใช้สารแม่เหล็กร่วมกับโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูงส าหรับสารมลพิษคลอโรฟีนอล 

รศ.ดร.รจนา บุระค้า 111 

P-036 นางสาวโสภา พันธุวรรณ์ การสังเคราะห์และสมบัติของแผ่นเรืองแสงอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์จาก
แบคทีเรียเซลลูโลส 

รศ.ดร.สุปรีดิ์  พินิจสุนทร 112 

P-037 นางสาวสุภานัน  
         จากเมืองปักษ์ 

การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตแบคทีเรียเซลลูโลสซิงค์ออกไซด์ซิลิกอนไดออกไซด์
ส้าหรับการใช้เป็นตัวก้าเนิดไฟฟ้าระดับนาโนชนิดไทรโบอิเล็กทริก 

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร 113 

P-038 นายสุรเชษฐ  
     อนันต์สุวรรณชัย 

การศึกษาสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของสาร SnSe ท่ีเจือด้วย Ge เพื่อท่ีจะ
น้าไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล 114 

P-039 นายเรวัต แม้นศิริ การปรับปรุงพื นผิวของอนุภาคนาโนซิลิกาด้วยสารคู่ควบไซเลนและกรด 
ฟอสฟอริกเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน 

อ.ดร.เยาวพา ตรีกมล 115 

P-040 นางสาววรนิษฐา 
          ณรงค์หนู 

การค้านวณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริก และอิเล็กทรอนิกส์ของ 
สารโคบอลต์อาร์เซนิก 

รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล 116 

P-041 นางสาวพนิดา วงค์คง การปรับปรุงคุณสมบัติของแนฟฟิออนด้วยซิลิกาโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และ
กรดซัลฟิวริกในการปรับปรุงพื นผิวส้าหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื อเพลิงแบบเยื่อ
แลกเปลี่ยนโปรตอน 

อ.ดร.เยาวพา  ตรีกมล 117 

P-042 นางสาวธัญญาเรศ ทองยศ เซรามิกรูพรุนจากใบกล้วยกับการลดสมบัติการน้าความร้อนเพื่อใช้เป็นวัสดุฉนวน
กันความร้อนอาคารและหลังคาเซรามิก 

ผศ.ดร.นงลักษณ์  มีทอง 118 

P-043 นางสาวญาสุมิล มิ่งเมือง การกระจายมวลและเส้นโค้งการหมุนของดาราจักรทางช้างเผือกโดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์วิทยุของประเทศไทย ขนาด 4.5 เมตร  และกล้องโทรทรรศน์วิทยุของ
ประเทศสวีเดน ขนาด 2.3 เมตร 

อ.ดร.พิมปุณยวัจน์  
       ทุมเมืองปัก 

119 

P-044 นางสาววาสนา วรรณบุตร การเตรียมแมงกานีสไดออกไซด์ผสมแกรฟีนส้าหรับใช้เป็นขั วไฟฟ้าของตัวเก็บ
ประจุความจุสูง 

ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่ 120 

P-045 นายรชต สมทรัพย์ การเสริมสัญญาณไบโอเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าด้วยไคโตซานและกราฟีนในการ
ตรวจวัดโลหะหนัก 

ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ 121 

P-046 นางสาวลลิต  
         น้อยโนนทอง 

การเตรียมวัสดุประกอบของ MnO2 และ แกรไฟต์ ส้าหรับใช้เป็นขั วแคโทดของ 
เซลล์เชื อเพลิงชนิดสังกะสี – อากาศ แบบชาร์จกลับได้ 

อ.ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ 122 

P-047 นางสาวจิรฐา ประชามอญ การประมาณปริมาณน ้าฝนด้วยเรดาร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.ดร.ไชยพงษ์  
       เรืองสุวรรณ 

123 

P-048 นายชลธิศ กีรติศักดิ์กุล คอลลิเมเตอร์ของเครื่องสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผศ.ดร.ปนัสดา อวิคุณ
ประเสริฐ 

124 

P-049 นางสาวอาทิยา ชาวสวย การศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อปฎิกิริยาการปรับปรุงพื นผิวของอนุภาคนาโนซิลิ
กาเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตรอน 

อ.ดร.เยาวพา ตรีกมล 125 
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P-050 นายจักรวัฒน์ สงศรี การสังเคราะห์สารตัวน้ายวดยิ่งคอปเปอร์โครเมียนออกไซด์ ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ 126 

P-051 นางสาวรุจิรา นาไชยบูรณ์ สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก BiFeO3 ท่ีเจือด้วยคู่ไอออน La และ Mg ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ 127 

P-052 นางสาวพรพรรณ  กาวี สมบัติทางไจแอนท์ไดอิเล็กตริกของ TiO2 ท่ีเจือด้วยคู่ไอออนของ Tb และ Ta   ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ 128 

P-053 นางสาวนิชาภัทร รักเพื่อน การออกแบบและสร้างกังหันลมแนวแกนตั งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส้ารองส้าหรับ
สัญญาณไฟจราจร 

อ.ดร.รัฐการ เย็นเสนาะ 129 

P-054 นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช การส้ารวจไฮโดรเจนท่ีเป็นกลางในท้องฟ้าท่ีความยาวคลื่น ๒๑ เซนติเมตร โดยใช้
กล้องโทรทรรศน์วิทยุของประเทศไทยขนาด ๔.๕ เมตร 

อ.ดร.พิมปุณยวัจน์   
       ทุมเมืองปัก 

130 

P-055 นายยุทธพิชัย โสบรรเทา การพัฒนาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อลูมิเนียม-ไอออนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.ดร.รัฐการ เย็นเสนาะ 131 

P-056 นางสาวปวันรัตน์ ศุภาสร การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินเพื่อเพิ่มสมบัติไดอิเล็กทริกในฟิล์มยางพารา
ส้าหรับการน้าไปใช้เป็นวัสดุทริโบอิเล็กทริกในแหล่งก้าเนิดไฟฟ้านาโน                                                                                                                                                                                                          

ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ 132 

P-057 นางสาวกรกนกพร  
          ไชยเพชร 

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติแม่เหล็กของเส้นใยนาโนคอปเปอร์โครเมียม
ออกไซด์ท่ีเจือเหล็กจากกระบวนการอิเล็กโตรสปินน่ิง 

อ.ดร.รัฐการ เย็นเสนาะ 133 

P-058 นายณรงค์ชัย นุ่นไธสง การเตรียมฟิล์มผสม Activated Carbon/Ni(OH)2, Activated 
Carbon/Fe(OH)2, Activated Carbon/Co(OH)2 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวด 

อ.ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ 134 

P-059 นายจักรภัทร  
     วรรณแสงทอง 

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ โดยใช้สารเมทิลแอมโมเนียมลีดโบรไมด์ อ.ดร.อธิป เพ็งพัด 135 

P-060 นางสาวธนพร โตชมภู การประเมินความเสี่ยงทางรังสีของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื นท่ีแหล่งขุด
ค้นไดโนเสาร์ภูน้อย และศูนย์ศึกษาวิจัย พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อุทยานแห่งชาติ 
ภูเวียง 

อ.ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์ 136 

P-061 Mr.Noppadol Chinonn Non-abelian anyons and topological quantum computation Dr. Chakrit  
     Pongkitivanichkul  
Dr. Sujin Suwanna 

137 

P-062 นายธนิตสรณ์  
     วรโชติไพศาล 

การคาดหมายปริมาณน ้าฝนจากอุณหภูมิยอดเมฆ อ.ดร.ไชยพงษ์   
       เรืองสุวรรณ 

138 

P-063 นายภฤศกร ทองไกรรัตน์ วัสดุคอมโพสิตระหว่าง ปูนซีเมนต์-ยางธรรมชาติ เพื่อน้าไปใช้เป็นวัสดุส้าหรับ
แหล่งก้าเนิดไฟฟ้าแบบทริโบอิเล็กทริค 

ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ 139 

P-064 นายสิทธิชัย วงศ์ณรัตน์ การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตยางพาราเเละเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นวัสดุ 
ทริโบอิเล็กตริก 

ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ 140 

P-065 นายโชคชัย แคนติ การพัฒนาแบบประเมินแนวคิดทางดาราศาสตร์ส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

อ.ดร.ไชยพงษ์  
       เรืองสุวรรณ 

141 

P-066 นายจักราวุธ สุวรรณโชติ การออกแบบเซลล์เคมีไฟฟ้าเชิงแสงส้าหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยการแยก
น ้าด้วยแสง 

อ.ดร.เยาวพา ตรีกมล 142 
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P-067 นางสาวกาญจนา  แสงฤทธิ์ 
นางสาวอินทิราพร  ชัยชุมพล 

เว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลของห้างหุ้นส่วนจ้ากัดวารีเทพ 
สว่างแดนดิน 

รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ 143 

P-068 นางสาวกนกลดา คุณสุทธิ์   
นายโชคไพศาล ศรีไพวรรณ 

ระบบจัดการร้านอาหารกรณีศึกษาร้านสีนานวล ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล 144 

P-069 นางสาวจันทกานติ์ พิเคราะห์กิจ 
นางสาวอภิษฎา บุญญาจันทร์ 

การจ้าแนกประเภทของยานพาหนะบนท้องถนน ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 145 

P-070 นางสาวปริตา โม้ลันโท 
นายอภิวัฒน์ เมฆวัน 

ระบบจัดการตารางเรียน ตารางสอน มข.30 : การโต้ตอบ
แบบฉลาด 

ผศ.สันติ ทินตะนัย 146 

P-071 นางสาวรัชนี พระบรรเทา 
นางสาวอัจฉรา ข้อยุ่น 

การตรวจหาโรคมะเร็งกระดูกโดยใช้การประมวลผลภาพ อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ 147 

P-072 นายกิตติพิชญ์ เลิศล ้า  
นางสาวภัทรกร มีประเสริฐ 

ระบบจัดการองค์ความรู้ส้าหรับโรงพยาบาลกรุงเทพ  
สาขาขอนแก่น 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ 148 

P-073 นายวีรกิตต์ิ ศิลปษา 
นายศุภวิชญ์ อินทิรักษ์ 

เกมจุดเริ่มต้นหลังสงคราม ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ 149 

P-074 นายธนชัย  สุขเกษม แอปพลิเคชันการรู้จ้าฝ่ามือ อ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ 150 

P-075 นายชวรชัต์ ทองโยธี  
นางสาวธนัตถ์นันท์ อัครภาภิวัฒน์ 

โปรแกรมประยุกต์หุ่นยนต์สนทนาเพ่ือการวิเคราะห์สุขภาพ
และประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคท่ัวไป 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ 151 

P-076 นางสาวณัฐมน ศรีสง่า   
นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีน้อยพรหม 

แอปพลิเคชันค้นหาร้านเสริมสวย อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 152 

P-077 นายพงศกร ภูละคร  
นายรัชชานนท์ อุ่นจันที 
นางสาวกชกร สีเรือง 

การนับจ้านวนคนโดยการใช้การตรวจจับมนุษย์ ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 153 

P-078 นายจิรวัฒน์ ค้าศิริ  
นายณัฐพล ภิฐาน์ 

ระบบบริหารงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อ.ดร.ปวีณา วันชัย 154 

P-079 นายณัฐกมล  สุนทรพิทักษ์  
นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพรไพศาล 

การเล่นหมากรุกไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ 155 

P-080 นายศราวุฒิ แซ่เล็ก  
นางสาวสุทธิตา จันทร์ข้า 

การตรวจจับและรู้จ้าป้ายทะเบียนรถยนต์ ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 156 

P-081 นางสาวกาญจนาภรณ์ บุญเรือง 
นางสาวพนิดา จ้าปา 

เว็บแอปพลิเคชันการควบคุมระบบน ้าและปุ๋ยภายในสวน รศ.ดร.สมจิตร  อาจอินทร์ 157 

P-082 นายมงคล ทวีทรัพย์  
นายปัณณวฒิุ สติยานุช 

แอปพลิเคชันส้าหรับลบวัตถุออกจากภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ผศ.ดร.ค้ารณ สุนัติ 158 

P-083 นางสาวญานิกา อุดมมาก โปรแกรมบันทึกและพิมพ์รายงานค่าเช่า ฝ่ายผลประโยชน์
และพัฒนากิจการพาณิชย์ ส้านักการคลัง เทศบาล 
นครขอนแก่น 

อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 159 

P-084 นางสาวดวงสุดา มูลค้า การตรวจจับเครื่องหมายจราจรบนพื นทางด้วยโครงข่าย
ประสาททเทียมคอนโวลูชัน 

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 160 

P-085 นางสาวแพรวนภา พุฒชาลี ระบบจองตั๋วรถตู้ออนไลน์ อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ 161 
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นางสาว สุดารัตน์ เมืองแวง 

P-086 นางสาวสิริกัญญา  ผมงาม  
นางสาวเบญจวรรณ   หอมตา 

ระบบยืม – คืนหนังสือ ห้องสมุดภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล 162 

P-087 นางสาวนวพร กิ่งสาร   
นางสาวภัทรกันย์ เคนค้าภา 

ระบบกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ 163 

P-088 นางสาวณัฐริกา กุลดิลก 
นางสาวศศิธร เพ็งนาม 

การจัดการฟาร์มเป็ด รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ 164 

P-089 นายธนู แสไธสง  
นายนราวิชญ์ ห่มซ้าย 

การศึกษาขั นตอนวิธีการสรุปวิดีโอ ผศ.ดร.ค้ารณ สุนัติ 165 

P-090 นางสาวสิริพร จิรภาสสกุลชัย   
นายธนวิชญ์ อาจหาญ 

เวบ็ไซต์จัดการโรงเรือนปลูกพืช รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ 166 

P-091 นางสาววรลักษณ์ พงคเชนทร์ 
นางสาวเสาวลักษณ์ แช่มสุขี 

ระบบรดน ้าโรงเห็ดนางฟ้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น 167 

P-092 นางสาวณัฐกานต์  วังคาม  
นายทิวพันธ์ คืนดี 

แอปพลิเคชั่นแนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อ.ดร.ปวีณา  วันชัย                              168 

P-093 นายกษิดิศ กฤษณสุวรรณ การแปลงข้อความภาษาไทยเป็นวิดีโอภาษามือไทย ผศ.ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล 169 
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นางสาวจันทรกานต์ แก้วมั่น 

ระบบยื่นช้าระภาษี ส้านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 171 

P-096 นางสาวพนิดา แพงมา 
นางสาวธันย์ชนก คุณวัฒน์บัณฑิต 

แอปพลิเคชัน AR นิทานก่อนนอนบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด ์

ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น 172 

P-097 นายปริญญา เปรมไธสง  
นายอนุชา อวยพระตรกูล 

การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการจู่โจมแบบดีดอสโดย
ผสานขั นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจร่วมกับขั นตอนวิธีพันธุกรรม 
ในเครือข่ายซอฟต์แวร์ดีฟายเน็ตเวิร์คเน็ตเวิร์ค 
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P-098 นางสาวกัญณภัทร ธนัทจิโรภาส  
นางสาวอิศราวดี ศิริจรูญวงศ์ 

โปรแกรมประยุกต์ส้าหรับการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของ
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P-100 นางสาวกวิสรา  อังมีพิษ 
นางสาววิลาสินี  โพธ์ิเกตุ 

ระบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันทร์ 176 

P-101 นายรัชชานนท์  เคนชมภู 
นายธีรไนย  แซ่ลิ ม 

การตรวจจับการจอดรถในพื นท่ีห้ามจอดโดยวิธีการแตกเชิง
ความหมาย 

ผศ.ดร.ปัญญาพล  หอระตะ 177 

P-102 นายสินธุ จันสุตะ 
นายสิทธิวัฒน์ พัชรพรรณพงศ์ 
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นายกิตตินันท์ จันทรการุญญ์  
นางสาวอภิชญา ไร่วิบูลย์ 
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P-107 นางสาวจิราวรรณ เพ็งน ้าค้า  
นางสาวมณฑิฌา ดวงเวียง 

การน้าเสนอclimate Topology Summary บริการผ่าน
เว็บไซต์ 
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P-109 นายจิรกิตต์ิ บุญมณี 
นายอภิชัย ค้าแสง 
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P-111 นางสาวธนิตา ขอเพ่งกลาง  
นางสาวสหฤทัย เจตราช 
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ระบบสารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการ ผศ.สันติ ทินตะนัย 189 
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ระบบรักษาความปลอดภัยรถและแจ้งเตือนผ่านโมบาย 
แอปพลิเคชัน 
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P-115 นายพรเทวา เพ็ชรกอง  
นางสาวศราวรรณ ลายทอง 
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P-118 นางสาวสุชัญญา ศรีบุรินทร์ โมเดลวิเคราะห์โรคในใบมันส้าปะหลัง โดยใช้โดยใช้ซัพพอร์ต
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ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล 194 

P-119 นายวสุภัทร ติยานนท์ 
นายอิทธิพล อินทะแสง 

การระบุตัวตนซ ้าของบุคคล ผศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ 195 

P-120 นางสาวกรรณิการ์ เกิดทวี  
นางสาวทักษิณี จันทร์เมือง 

เว็บไซต์ส้าหรับขายเมล่อนอินทรีย์ รศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์ 196 
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P-123 นายกิตธิศักดิ ์พิมพ์โนนทอง 
นางสาวดวงอนงค์ อ่อนเฉวียง 
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นายกฤษฎา อินทรกาแหง 

ระบบท้านายการเกิดฝนส้าหรับการเกษตร ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ 201 

P-126 นายจักรพรรดิ์  จันทรวิภาค  
นายธรรม์ธเนศ  ทองประเสริฐ 

แอพพลิเคชั่นการแจ้งเตือนการจราจรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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P-127 นายกรวัฒน์ ป้านภูมิ  
นางสาวธัญวรัตน์ เพชรเวียง 
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