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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยด้วยโปสเตอร์  
กลุ่มวิทยำศำสตร์ / วิทยำศำสตร์สุขภำพ /  

วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม / เกษตรศำสตร์ 
วันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ                                                 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม 

 
กลุ่มที่ 2 ผู้ด ำเนินรำยกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณยพร มำกทรัพย์ 

 
ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

1 ธิดำรัตน์ กองแก้ว 
กำรศึกษำคุณลักษณะของ MAIT TCR บรเิวณ
ทำงเดินอำหำรและเลือด 

Sci-S 14 11.30 – 11.35 am. 

2 ธิดำรัตน์ แซ่หยี 
กำรพัฒนำต้นแบบระบบสนบัสนุนกำรใช้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคนิคเหมืองข้อมลู 

Sci-S 15 11.35 – 11.40 am. 

3 ธิดำรัตน์ ธัญญศรีรัตน์ 
กำรเพิม่จ ำนวนยอดจำกกลุ่มยอดของ 
ไผ่ด ำ [Phyllostachys nigra (Lodd. Ex. Lindl.) 
Munro] โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือ่ 

Sci-S 16 11.40 – 11.45 am. 

4 นภัสวรรณ ปลำบู่ทอง 
กำรศึกษำผลของสำร validamycin A ที่มีฤทธ์ิต้ำน
กำรท ำงำนของเอนไซม์ trehalase ต่อกำรเจรญิของ
เช้ือ Aspergillus flavus 

Sci-S 17 11.45 – 11.50 น. 

5  นฤมล เสอืแก้ว 
องค์ประกอบทำงเคมีและฤทธ์ิกำรยบัยั้งเช้ือ
แบคทีเรียของสำรสกัดจำกต้นกระทือลิง 

Sci-S 18  11.50 – 11.55 น. 

6 นันทิกำ ดีล้อม 
ผลของสำรอินทรีย์ต่อกำรชักน ำให้เกิดยอดทวีคูณใน
ไผ่ปักกิง่ (Dendrocalamus sp.) 

Sci-S 19 11.55 – 12.00 น. 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

7 นิตยำ อินทร์ศร ี
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบัควำมสำมำรถในกำรให้
กำรปรึกษำเพือ่ตรวจเลอืดหำกำรติดเช้ือเอชไอวี  
ของพยำบำลวิชำชีพ  
ส ำนักอนำมัย กรุงเทพหมำนคร 

Sci-S 20 13.00 – 13.05 น. 

8 เนตรชนก มู่ฮ ำหมัดอำร ี
ควำมชุกของยีนที่สร้ำงเอนไซม์ carbapenemases 
ในเช้ือ Klebsiella pneumoniae ที่ดื้อต่อยำกลุ่ม 
carbapenems ที่แยกจำกผู้ป่วยในโรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ 

Sci-S 21 13.05 – 13.10 น. 

9 ปัณณวิชญ์ ถิรบวรกิจพิธำน 
แบบจ ำลองเซลล์ล ำไสม้นุษย์สำมมิติบนกระดำษ 
ที่มีกำรดัดแปรพื้นผิว 

Sci-S 22 13.10 – 13.15 น. 

10 พรหมธิดำ พรหมจำรย ์
กำรประเมินควำมสำมำรถของเอเอชพลสัและ 
กัตตำโฟล2 ในกำรป้องกันกำรรั่วซึมของแบคทเีรีย
จำกตัวฟันในห้องปฏิบัติกำร 

Sci-S 23 13.15 – 13.20 น. 

11 พัชรินทร์ ประกอบวัฒน ์
กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมในกำรใช้น้ ำเลี้ยงเช้ือ
แลคโตบำซลิลสัยบัยั้งกำรเจรญิของเซลล์ Caco-2 

Sci-S 24 13.20 – 13.25 น. 

12 ภัทรธิดำพร ทวีสุข 
กำรท ำใหบ้รสิุทธ์และหำปรมิำณต่ ำสุดของไมทรำ
ไจนนีจำกใบกระท่อมด้วยเทคนิคโครมำโตกรำฟ ี
แบบแผ่นบำง 

Sci-S 25 13.25 – 13.30 น. 

13 มัชฌิมำ เลำวัณย์ศิร ิ
กำรศึกษำอุบัติกำรณ์ของ Staphylococcus 
aureus ที่ดื้อต่อยำปฏิชีวนะจำกผูป้่วยเด็ก 
และผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนงั 

Sci-S 26 13.30 – 13.35 น. 

14 มำริสำ เสนงำม 
ควำมปลอดภัยของกำรใช้ยำดิจอกซินในผูป้่วย
สูงอำยุโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะตำมกฎของเบียร์ส  
ปี 2019 

Sci-S 27 13.35 – 13.40 น. 



3 
 

ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

15 รติวัฒน์ สิทธิบุตร ์
กำรเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบไม่อิงพำรำมเิตอร์
ส ำหรับกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงมัธยฐำน
ของ 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระกัน กรณีกำรแจกแจงเบ้ 

Sci-S 28 13.40 – 13.45 น. 

16 ศรัญญำ จิตไทย 
ผลของกำรแช่เมล็ดด้วยน้ ำสม้ควันไม้ และสเปอร์มิดี
นต่อกำรงอกและลักษณะทำงสรรีวิทยำบำงประกำร
ของต้นอ่อนข้ำวขำวดอกมะลิ 105  
ภำยใต้ควำมเครียดเกลือ 

Sci-S 29 13.45 – 13.50 น. 

17 ศิรดำ วิจิตรอำภรกลุ 
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันในกำร
บันทึกและสง่ต่อข้อมลูด้ำนสุขภำพ 

Sci-S 30 13.50 – 13.55 น. 

18 ศิริพร พึ่งพวก 
ฤทธ์ิต้ำนมะเรง็เม็ดเลอืดขำวของน้ ำผักตระกลู
กะหล่ ำ 4 ชนิดในเซลลเ์พำะเลี้ยง U937 

Sci-S 31 13.55 – 14.00 น. 

19 ศิริวรรณ สมจิตต์ 
ประสิทธิภำพของเจลคอนเด้นซ์แทนนิน pH ต่ำงๆ 
ในกำรดูดซับสีย้อมบริลเลียนกรีน 

Sci-S 32 14.00 – 14.05 น. 

20 ศุภณัฐ ลุมพิกำนนท ์
กำรใช้ไนตริกออกไซด์ในน้ ำลำยเป็นตัวบ่งช้ี 
กำรท ำงำนของหลอดเลือด 

Sci-S 33 14.05 – 14.10 น. 

21 สุกฤษฎ์ิ ศรีสกลุ 
อุบัติกำรณ์กำรดื้อยำปฏิชีวนะของเช้ือกลุม่ 
Acinetobacter baumannii-calcoaceticus 
complexในโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

Sci-S 34 14.10 – 14.15 น. 

22 สุกัญญำ เขียวทอง 
กำรศึกษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
เรื่อง เรขำคณิตวิเครำะห์ โดยใช้เทคนิค STAD 
ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนจุฬำ
ภรณรำชวิทยำลัย ลพบุร ี
 
 

Sci-S 35 14.15 – 14.20 น. 
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ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

23 สุทธิดำ ก ำจรเมนุกลู 
กำรหำสภำวะที่เหมำะสมในกำรหมักน้ ำหมักชีวภำพ
พลูคำวโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง 

Sci-S 36 14.20 – 14.25 น. 

24 สุพัสนันท์ แก้วศรีสงัข์ 
ผลของกำรให้ว่ำนหำงจระเข้ทำงปำกร่วมกับกำร
ปลูกถ่ำยเซลลเ์อนโดทเีลียมโปรเจนนิเตอร์ต่อกำร
หำยของแผลเบำหวำนและกำรเกิดหลอดเลอืดใหม่ 

Sci-S 37 14.25 – 14.30 น. 

25 สุวิตรำ เสถียรอนันต์กลุ 
กำรแสดงออกของยีน LIP0740 ในเช้ือเลปโตสไปรำ
สำยพันธ์ุก่อโรค ซีโรวำรโ์พโมนำ 

Sci-S 38 14.30 – 14.35 น. 

26 อรอุมำ ยนต์ประเสริฐ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โยเกริ์ตนมแพะ 

Sci-S 39 14.35 – 14.40 น. 

27 อำทร เนี่ยกลุ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงสนบัสนุนทำงสังคมกบั
ประสิทธิผลในงำนป้องกันและควบคุมวัณโรคของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
เขตสุขภำพที่ 6 

Sci-S 40 14.40 – 14.45 น. 

28 อุบล รัตนำ 
ลักษณะทำงเคมีกำยภำพของสำรสกัดใบเตยทีเ่ป็น
ผลจำกกำรใช้โซเดียมไบคำรบ์อเนตและ 
เซลลเูลสช่วยในกำรสกัด 

Sci-S 41 14.45 – 14.50 น. 

29 อภิชญำ เอ่งล่อง 
กำรประเมินควำมเปรำะบำงต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ ำทะเลของป่ำชำยเลน: กรณีศึกษำจำกเกำะ
ช้ำง อ่ำวไทยด้ำนตะวันออกของประเทศไทยโดย
วิธีกำรวิเครำะห์นเิวศวิทยำบรรพกำล 

Sci-S 42 14.50 – 14.55 น. 

ซักถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 14.40 – 15.30 น. 
 
หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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