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ตารางการน าเสนอผลงาน 

รูปแบบ Poster Presentation 

 

หัวข้อที่ 1: เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TM)  

กรรมการตัดสิน:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา 

                       อาจารย์ รัชวุฒิ โคตรลาค า 

จัดแสดงท่ีห้อง:    ห้อง HS119 (ชั้น 1)  

ช่วงเวลาการน าเสนอ: วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.15 – 16.30 น. 
 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-TM01 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเถ้าแกลบด าและกากปูนขาว เสกสรร ฝากาบล 
ยุพาพร ข่าขันมาล ี
ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TM02 การผลิตเม็ดดินเผาน้ าหนักเบาจากดินตะกอนประปา 
และกากตะกอนน้ าเสียจากโรงพยาบาล 

ศศิธร สาระไชย 
กาญจนา โพธิวัฒน ์
ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TM03 ประสิทธิภาพการบ าบดัเหล็กในน้ าบาดาลด้วยวิธีเตมิอากาศ 
กรณีศึกษา หมูบ่้านหนามแท่ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั
อุบลราชธาน ี

กาญจนาภรณ์ ศรีสมุทร 
รัชวุฒิ โคตรลาค า 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-TM04 การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ใน
บรรยากาศจากการจราจรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ชนิสรา วงษ์ผักเบี้ย 
เด่นนภา มาลาสาย 
ทัศนีย์ เจียรพศุอนันต ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-TM05 การศึกษาปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษอาหารจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ขวัญธิดา ประทุมชาต ิ
รัชวุฒิ โคตรลาค า 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-TM06 การบ าบัด 2-คลอโรฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสตรึงรูปบนอนุภาคนา
โนซิงค์ออกไซด์  
 

ชฎาพร ส่องาม 
ทิพย์ธิดา วงศ์เจริญลีลา 
พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง 
จันทิยา อิสณพงษ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

P-TM07 การดูดซบัโครเมียม (VI) ในน้ าโดยใช้แร่โอลิวีน ยุภาพร ชาวด่าน 
วาชินี สุขอินทร์ 
พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
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P-TM08 การเพิ่มมลูค่าของ HSM Sludge จากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน 

ใจทิพย์ คงคาทิพย์ 
พรรณวดี สุวัฒิกะ 
บุญส่ง ศิลปะเจริญกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

P-TM09 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของขนาดตัวกลางจากขวดพลาสติกที่
แตกต่างกันในการบ าบัดน้ าเสยีร่วมกับน้ าหมักชีวภาพ 

ศุทธิณี ทะนุพันธ์ุ  
รัชวุฒิ โคตรลาค า 
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-TM10 
 

ไส้กรองน้ าเซรามิคจากเถ้าอุตสาหกรรมเพื่อบ าบดัน้ าเสียฟอกย้อม สุนิสา ละอองทอง 
พุทธรักษา ไหวใจ 
วรินธร บุญยะโรจน ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

P-TM11 การพัฒนาชุดตรวจวดัก๊าซส าหรับติดตั้งบนอากาศยานไรค้นขับ สัจจา เดโชพล 
พงษ์ฑิพัฒน์ ไชยมงคล 
ภาสวิชญ์ บุญศรีทอง 
คณาวุฒิ อินทร์แก้ว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

P-TM12 การศึกษาอุณหภูมิในการเผาเปลือกหอยลายเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพดิน 

เบญญาภา ธันวารชร 
ปวีณธนกร ปาปะวมิุด 
ฐาวุฒิ ต่อศรีเจรญิ 
คณาวุฒิ อินทร์แก้ว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

P-TM13 การลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารด้วยแผ่นเจลอิมัลชันจากเส้นใย
ธรรมชาต ิ

วริษฐา นิลนาก 
ธัญภัสสร์ ทองเย็น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM14 การพัฒนาเซนเซอร์ขนาดเล็กเพื่อติดตั้งกับอากาศยานไรค้นขับ
ส าหรับตรวจวดัฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

ชนัญชิดา ศรภัย 
ธัญภัสสร์ ทองเย็น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM15 ผลของการผสมพลาสติกและเถ้าหนักในคอนกรีตมวลเบาผสม 
น้ ายางข้น 

ศศิพร สุขหวาน 
จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM16 การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากเศษกะหล่ าปล ี ภัทราภรณ์ บัวจันทร ์
ศศิพร จารุวัฒน ์
วรรณรัก นพเจรญิกุล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

P-TM17 การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนใน
บรรยากาศบริเวณชุมชนต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

วรรณชาติ พรมมา 
สุพรรณิการ์ ซาเหลา 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-TM18 การควบคุมฝุ่นจากการเทสารเคมีในบ่อผสมโดยวิธีการดักฝุ่นแบบ
เปียก 

พีรวัฒน์ ตันแหวน 
พลกฤษณ์ จิตร์โต 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TM19 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับฟอสฟอรัสในน้ าเสียโดยใช้เปลือก อัจฉราลักษณ์ แคนลา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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หอยนางรม ปิยมาตร จิกจักร 
ศิริวรรณ กองกาญจน ์
นุชนาถ แสงกล้า 
นุชนภา ประทุมไชย 

P-TM20 แบบจ าลองระบบผลิตน้ าประปาจากผิวดินและระบบบ าบัดน้ าเสยี
แบบตะกอนเร่ง 

ภัทรยศ เขียวชอุ่ม 
ประวีณา โลสุ่วรรณ 
นิติวิศว์ แตงไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

P-TM21 กระบวนการสร้างและรวมตะกอนส าหรับระบบผลติน้ าประปา
ขนาดเล็ก 

ศตวรรษ ทวงชน 
ธวัชชัย ใจแจ่ม 
ศรัณ จันทร์อุป 
จรัญ ศรีบรุินทร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-TM22 การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซบัสารก าจดัวัชพืชด้วยวัสดุ
ปรับปรุงดิน 

ณิชากร ขระณีย ์
ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM23 การก าจัดสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา Fe-ZSM-5 จากเถ้าแกลบ 

วาทินี รุ่งแสง 
ธัญภัสสร์ ทองเย็น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM24 การก าจัดไดโคลฟีแนคในน้ าเสียดว้ยเยื่อกรองรีเวอรส์ออสโมซสิ ชลอ จารุสุทธิรักษ ์
บุญจิรา ตันเจรญิ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM25 การบ าบัดสารพิษจากเชื้อราด้วยวธิีการออกซิเดช่ันช้ันสูง: ปัจจัย
จากอินทรีย์วัตถุธรรมชาติและจากสารปนเปื้อนร่วม 

ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน ์
ธมนวรรณ ภู่ประเสริฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM26 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการบ าบัดยาปฏิชีวนะท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมสัตว์น้ าโดยใช้กระบวนการออกซิเดช่ันข้ันสูง 

รัฐกุล เหลืองอร่าม 
ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM27 ผลของการเดินระบบต่อประสิทธิภาพการบ าบดัน้ าเสียที่มีความ
เข้มข้นสูงโดยใช้ระบบเอสบีอาร ์

โชติรัตน์ นรรัตน ์
เพ็ชรรัตน์ ไชยชนะ 
สิรลิักษณ์  
ประเสริฐกลุศักดิ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

P-TM28 ศึกษาประสิทธิภาพการก าจดัสารคาร์บามาเซพีนจากน้ าเสียด้วย
ระบบบ าบดัแบบเอสบีอาร ์

ปิยะชัย สิทธิอินทร ์
วิลัยพร สาแช 
สิรลิักษณ์ ประเสริฐกุล
ศักดิ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

P-TM29 การบ าบัดน้ าเสียสีย้อมรีแอกทีฟโดยออสโมซีสย้อนกลับ ชฤพนธ์ เจริญสุข 
พรชิตา มีป้อง 
อภิราม ค าแพงศร ี

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TM30 การบ าบัดสารพิษจากเชื้อราในน้ าด้วยการใช้แสงยูวีและ ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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กระบวนการออกซิเดชั่น ปวันรัตน์ สาลีผล 

P-TM31 การพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์และโอโซนใน
อากาศเพื่อใช้ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ 

สิรีธร สอนญาต ิ
ธัญภัสสร์ ทองเย็น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM32 ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิพืน้ผิวของวัสดุคลมุดินท่ีแตกต่างกัน วิรงรอง มงคลธรรม 
นัธมน อุทาวงศ์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

P-TM33 การศึกษาประสิทธิภาพของการบ าบัดยาปฏิชีวนะ  
กลุ่มฟลูออโรควิโนโลนโดยการออกซิเดช่ันร่วมกับรังสียูว ี

กรกนก จุฑาวุฒิกุล 
ชนัตถ์ โชตเจรญิรัตน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM34 การบ าบัดโครเมียมในน้ าเสียจากโรงงานชุบโลหะโดยการดูดซับ
ด้วยไบโอชาร ์

พิเศษ กึกสูงเนิน 
ชลอ จารุสิทธิรักษ์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM35 การบ าบัดไดโคลฟีแนคในน้ าเสียดว้ยกระบวนการโอโซเนชันท่ีมี
ตัวเร่งปฏิกริิยา 

ชาญยุทธ เอี่ยมส าอาง 
ชลอ จารุสิทธิรักษ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM36 การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนมลสารร่วม (ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและ
ตะกั่ว) โดยกระบวนออกซิเดชันทางเคม ี

จิรเมธ แซ่จิว 
ตุลวิทย์ สถาปนจาร ุ
 
 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-TM37 ผลกระทบของอัตราส่วน COD/N และอัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อ
ประสิทธิภาพการก าจดัไนโตรเจนโดยบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลใตผ้ิว
ช้ันกรองในแนวดิ่งด้วยต้นตาลปตัรฤาษี 

ทัศนพร พกุลานนท์ 
ประไพพิศ ชัยรตันมโนกร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM38 ผลกระทบของการเตมิอากาศและชนิดพืชในการก าจัดไนโตรเจน
โดยระบบบึงประดิษฐ์ท่ีน้ าไหลใตผ้วิช้ันกรองในแนวดิ่ง 

สุพิชฌาย์ บ้านเกาะ 
ประไพพิศ ชัยรตันมโนกร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM39 การบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ 
Deep Floating Technique (DFT) 

สุดารตัน์ ค าไสย 
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

P-TM40 ผลของการใส่ถ่านชีวภาพจากไม้ยคูาลิปตสัต่อการปล่อยก๊าซมีเทน
ในดินนา 

นัฐธิชา สายบัว 
อังคนา อุ่นตา 
ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-TM41 สมบัติของแผ่นปาร์ตเิกิลบอรด์ที่ท าจากกากมัน ณัฐวุฒิ สุขเสนา 
เบญจวรรณ สมณะ 
กนกวรรณ กระลาม 
นิพนธ์ ตันไพบูลย์กลุ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TM42 การก าจัดสารอินทรยี์ระเหยง่ายดว้ยพลาสมาอุณหภูมิต่ า ภาคภูมิ สุทวีทรัพย ์
ชลอ จารุพิสุทธิรักษ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TM43 การผลิตปุ๋ยมูลไสเ้ดือนจากเศษอาหารร่วมกับผักกาดขาวเพื่อใช้ปลูก กุลธิดา ธรรมรตัน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
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ผักกวางตุ้ง ปวีณา บุญประโคน 
ปัทมา พะเนตรรัมย ์
ธีรารัตน์ จรีะมะกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อที่ 2: เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (TE)  

              และอนามัยสิ่งแวดล้อม (HE)  

กรรมการตัดสิน:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาวณัย์ศิริ 

                        อาจารย์ ดร.ณฐพล ทองปลิว 

จัดแสดงท่ีห้อง:     ห้อง HS119 (ชั้น 1)  

ช่วงเวลาการน าเสนอ: วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.15 – 16.30 น. 
 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-TE01 การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากกากมันส าปะหลัง รจนา ณะศร ี
สุภัทรา คนงาม 
ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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P-TE02 การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากชานอ้อย รจนา ณะศร ี
สุภัทรา คนงาม 
ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TE03 การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากฟางข้าว โดยใช้วัสดุเหลือท้ิง
เป็นตัวประสาน 

พิมนภา สมณา 
ปรีชฏา ยิ่งก าแหง 
ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TE04 การติดตามประสิทธิภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน้ ากากส่า เบญจาพร สิงห์สุข 
นิพนธ์ พิสุทธ์ิไพศาล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

P-TE05 การใช้ประโยชน์จากเปลือกถั่วลสิงเป็นชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท่ง 

เจนจิรา ค าละมูล 
นิภาภรณ์ เสาสูงยาง 
ชยุต โชติอ่อน 
นิพนธ์ ตันไพบูลย์กลุ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TE06 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากต้นธูปฤาษีโดยใช้กากน้ าตาลเป็นตัวประสาน ชฤพนธ์ เจริญสุข 
หทัยรัตน์ แสนประสิทธ์ิ 
ฐิติมา พรมมา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-TE07 การศึกษาความเหมาะสมของการน าขยะชุมชนเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราร่วมกับแกลบมาผลิตเช้ือเพลิงแท่ง 

จิดาภา  
พานิชย์วัฒนานนท์ 
ตุลวิทย์ สถาปนจาร ุ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-TE08 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วส าหรับเครื่องยนต์ทาง
การเกษตร 

โชติกา นาธงชัย 
จุฑามาศ ภสูุข 
กรรณิการ์ ช่ืนบาน 
นฤมล ทรงไตร 
ยุวดี ไชยเชษฐ์ 
 
 
 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ล าดับ เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-HE01 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
การเฝา้ระวังด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง ในเมืองมหาสารคาม 

กรรณ์วิกา รักดอนตาล 
สุรีรตัน์ โสมโสก 
ธายุกร พระบ ารุง 
นัฏฐิยา โยมไธสง 
นราวดี กิติศริิภัทร 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-HE02 การตรวจหาปรมิาณโคไลเฟจซึ่งเปน็ดัชนีช้ีวัดการปนเปื้อนเช้ือไวรัส ณิชรัตน์ เสียงไพเราะ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ก่อโรคระบบทางเดินอาหารในระบบบ าบัดน้ าเสียของมหาวิทยาลัย เมธาวี ศาสตรส์าระ 
ภิรมย์ น้อยส าแดง 

P-HE03 
 
 

การประเมินความเสีย่งสุขภาพจากการสัมผัสสารคารโ์บซัลแฟนบน
มือของเกษตรกรระหว่างเก็บเกีย่วผักคะน้า 

กิตติมา จติติปัญโญ 
อรพรรณ พรรณนา 
ชิดหทัย เพชรช่วย 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-HE04 ปัจจัยคุกคามทางสุขภาพจากการท างานและคุณภาพชีวิตของคน
เก็บขยะ เขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

เจนจิรา เบญ็มาส 
จิราภรณ์ บสุรินทร ์
วรรณภา ธรรมชาต ิ
ปวีณา สระแก้ว 
จัณฑิภณัฑ์ ก่ิงสกลุ 
ทองปักษ์ ดอนประจ า 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ศรีสะเกษ 

P-HE05 การศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารแดนหญิงเรือนใน
เรือนจ าแห่งหนึ่งของภาคกลาง 

ยุวดี ชมภพ 
ศรัญญา ไชยกิจ 
รณภมูิ สามัคคีคารมณ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

P-HE06 การรับสัมผสัฝุ่นละอองขนาดเล็กและฝุ่นคาร์บอนด าจากการโดยสาร
ด้วยรถโดยสารและจักรยานภายในมหาวิทยาลยัเกษตร 

วรณัน นาคะปักษณิ 
ธัญภัสสร์ ทองเย็น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-HE07 ชนิด และปรมิาณจุลินทรยี์ในอากาศภายในโรงพยาบาล 
ระดับตติยภูม ิ

อภิสรา โพธิ์กมล 
กมลวรรณ ค าสา 
ณัฐกานต์ แสนกล้า 
ปิยาพร วิลาศวชิรโสภณ 
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-HE08 ความเข้มข้นของฝุ่นรวมและฝุ่นระดับการหายใจจากโรงสีข้าวชุมชน
และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
ของชุมชน 

ทิพย์สุดา วรรณการ 
ธัญลักษณ์ โยธา 
พิมพกานต์ อาจวิชัย 
มาลินี เชี่ยวชาญ 
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-HE09 การประเมินปริมาณการไดส้ัมผสัฝุน่ละอองและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการเดินทางในรูปแบบต่างๆ ในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

กนิษฐา จอมมณ ี
กันตชัย ไพจิตรโยธ ี
สมโภค กิ่งแก้ว 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

P-HE10 การก าจัดจลุินทรีย์ในอากาศภายในอาคารโดยการใช้พลาสมา
อุณหภูมติ่ า 

เบญจวรรณ น้อยนาค 
ชลอ จารุพิสุทธิรักษ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

หัวข้อที่ 3: สิ่งแวดล้อมศึกษา (EE) 
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กรรมการตัดสิน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ ์

                     อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี 

จัดแสดงท่ีห้อง:    ห้อง HS119 (ชั้น 1)  

ช่วงเวลาการน าเสนอ: วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.15 – 16.30 น. 
 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-EE01 การศึกษาความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมลูฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในชุมชนศริริพัฒนา ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

รุ้งประภา  
ตั้งวิรุฬห์วณิช 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-EE02 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะอันตรายของนักศึกษาใน
หอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ลัลณ์ลลิน โพธิ์งาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-EE03 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ทิพวรรณ จ าปาค า 
พรฑิตา เผ่าทองหลาง 
ยสุตมา ประสาร 
ศศิวิมล อุทสิงห ์
อาทิติยา นาคศร ี
พงศ์เทพ ภูค าวงศ ์
อรชุมา เพียรสร้าง 
ไพบูลย์ ลิ้มมณ ี

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE04 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ชฎาพร เดือยพิมพ ์
กนกอร สุภาพ 
กิตติพงศ์ ม่วงนิล 
อัจฉริยวุธ  
บุญโญปกรณ ์
ชุติวรา อาณารัตน ์
ธนัชชา ไชยเพชร 
มานิดา ภูยีห่วา 
วิลาสินี นิกูลกาญจน ์
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

ธีรดา น้ าแก้ว 
จิราพร  
อภัยวิเชียรร์ัตน ์
พรทิพย์ จอมพุก 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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P-EE06 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองหลม่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลดอนหว่าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ภูวิศ โพธิบัต ิ
ยุวลี สังขะทิพย ์
จักรพันธ์ อัตถาภูม ิ
ทัดดาว หอมขจร 
สุเมธ สมบรรณ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

  จินตนา พันสนิท 
อาภาพร พวงเพชร 

 

P-EE07 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ศุภิสรา หงส์ภ ู
สินีนาฎ สยีางนอก 
สุพัตรา อาบสุวรรณ ์
อรจิรา วรชิน 
ประยูน วงศ์จันทรา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE08 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านภดูิน หมูท่ี่ 5 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

กานติมา ศรีวเิศษ 
จิตราพร อาษาจติร 
จิราภรณ์ กุลวงศ์ 
พรรณนภัส  
ปัจจังคะตา 
รัชชานนท์ พิกุลทอง 
วราพร แสนกั้ง 
น้ าทิพ ค าแร่ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE09 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 16 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

จิรวรรณ์ ปลืม้ชัยภูม ิ
นิตยาภรณ์ สุไกรธิ 
ผกามาส สลีาเกต ุ
กฤษ์ติมา ศรีรังสิต 
พัฒนา ชนะพันธ์ุ 
อริษา ยุ่นดร 
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE10 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านภดูินเหนอื หมู่ที่ 11 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ฐิติวรดา เสนาด ี
อัษฎาภรณ์ ทัพภูธร 
ธนวัตน์ ไผ่พุทธ 
ตวงทอง เหล่า
ประเสริฐ 
ธัญรดา กิ่งนอก 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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มาริสา อารีเอื้อ 
อดิศักดิ์ สิงห์สโีว 

P-EE11 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองโจด หมู่ที่ 13 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ปนัดดา ฤทธิ์ส าแดง 
ระพีภรณ์ เศษโถ 
วรารัตน์ อดลุย์จติร 
รัชเทพ เวียนสถาพร 
ศศิกร ศรสีุนทร 
สุขฤดี ถิ่นสพุง 
วรรณศักดิ์พิจิตร  
บุญเสริม 
 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-EE12 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองหินใต้ หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม 

จารุวรรณ  
วงศ์อามาตย ์
วัชรพงษ์ โนภา 
พีระพล ฤาชา 
ธมนวรรณ ฤทธิวงศ์ 
รัตนากร คุม้ห้างสูง 
ชฎาพร เสนาคณุ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE13 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลโคกก่อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 

นิธินันท์ ปิติอนันต์ศร ี
นิลาวรรณ เนียมจีน 
นิรชา ศรีจันทร์ชัย 
ธวัชชัย ทึมหาญ 
เมทะนี ศรีจ าปา 
ชลธิชา แก้วใส 
สุภารัตน์ อ่อนก้อน 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE14 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

พรวิษย์  
สายวงศ์ปัญญา 
พิชญ์ชัญญา จุลอาภา 
จตุพร ประแดง 
ณัชชา อภิบาล 
นิศาชล เครือผือ 
อดิศักดิ์ สิงห์สโีว 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE15 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา กันต์ญาณิน สมบรูณ ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านโรงบ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

สนธยา ภสู าเถา 
อภิญญา โคตะวินนท ์
ณัฐพงศ์ เดชพุฒ 
วรัญญา แถบวไิล 
สุภารัตน์ อ่อนก้อน 

P-EE16 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านโคก หมูท่ี่ 3 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

กัลยาณี อบปิ่น 
ธิตติญา กิจกุศล 
พรพิมล สายธารเพชร  
อนงค์ ศรีพลัง 
ฟาตีฮะห์ สาหะ 
ธนพล ภูงามทอง 
ธรรมณ์กร ด่านจับกุม 
สุภารัตน์ อ่อนก้อน 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE17 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านโคกก่อใต้ หมู่ที่ 12  
ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

โยษิตา ไชยสัตย์ 
อภิญญา ชมมอน 
อ้อมฤดี วิเศษวุฒ ิ 
 สมชาย ทองค า  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

  ราเชนทร์ ผงพิลา  

P-EE18 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหนองคณู หมู่ที่ 7 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม 
         
 

วนิดา สร้อยสน         
นารีรัตน์ แสนภักด ี
กาญจนา อนุชาด 
ลัดดา เหง้าค า 
นายชิษณุพงศ์  
ผลสงเคราะห ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-EE19 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1 ต าบลดอนหว่าน อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 
          
 

สุปาณี เสียงสนั่น 
ศิริวรรณ ฤทธ์ิเนติกลุ 
เกวลี แก้วสุข          
รชินีพร ศรีค า 
สิธิกร โทฮาด 
อาภัสรา สุวรรณสิงห ์
ณัฐวุฒิ โพธิวัฒน ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

P-EE20 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 

เพ็ญพิสุทธ์ิ วรรณโค 
ชุตินันท์ พิมพ์ดา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
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จังหวัดมหาสารคาม 
          
 

ธนาชาติ แซ่ตั้ง 
นริศรา ภมูิสา 
ยุพิน โพธิ์ชัยทอง 
สุนิสา วงไชยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อที่ 4: ด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (OE) 

กรรมการตัดสิน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ 

                     อาจารย์ ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ 

จัดแสดงท่ีห้อง:  ห้อง HS119 (ชั้น 1)  

ช่วงเวลาการน าเสนอ: วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.15 – 16.30 น. 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-OE01 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ 

กมลพรรณ คณูมา 
อรทัย แก้วแสนไชย 
หฤทัย วงษ์เขียว 
วรรณวลี บุญหนัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ศรีสะเกษ 
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กัลยา ดวงด ี
ทองปักษ์ ดอนประจ า 

P-OE02 การเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้บรเิวณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศนูย์นนทบุรี 

จิรวัฒน์ คงอิ่ม 
บุรินทร์ กรองศิร ิ
นิติวิศว์ แตงไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

P-OE03 การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม  
(หลุมฝังกลบขยะ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ศักดิ์ณรงค์ พวงจันทร์ 
สุพรรณิการ์ ซาเหลา 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-OE04 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบประปาท่ีผลิตจากน้ าบาดาล 
กรณีศึกษา: บ้านบุเดื่อ ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

จารุวรรณ จันทส ุ
ฐิติวรรณ มณีสม 
สุพรรณิการ์ ซาเหลา 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P-OE05 ผลกระทบของผักตบชวาท่ีรุกรานต่อการเจริญเติบโตของพืชใต้น้ าใน
ระบบนิเวศแหล่งน้ าจ าลอง 

สิรีธร คณะเชิดชู มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE06 ประสิทธิภาพการควบคมุพืชน้ าต่างถิ่นที่รุกราน (สาหร่ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata)) โดยใช้ปลากินพืช 

วศินี ทองแดง 
รัฐชา ชัยชนะ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE07 ผลกระทบของผักตบชวาต่อการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน้ าและการ
เจริญเติบโตของปลาในระบบนิเวศจ าลอง 

ศุภคลังศ์ อุปปิง 
รัฐชา ชัยชนะ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE08 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสะเดา (Azadirachta indica) ในการ
ควบคุมหอยเชอรี ่
ในการควบคุมหอยเชอรี ่

กุลณัฐ เหรียญเงิน 
รัฐชา ชัยชนะ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE09 ผลของคุณภาพน้ าต่อการแพร่กระจายและองค์ประกอบของ 
หอยเชอรี่และหอยพันธุ์พ้ืนเมือง 

สวรส สุดใจ 
รัฐชา ชัยชนะ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE10 การปรับสภาพใบอ้อยโดยเทคนิคทางไมโครเวฟ 
เพื่อผลิตคาร์บอกซเีมทิลเซลลูโลส 

สิรีธร  ตุงชีพ  
สุภลักษณ์ คมข า  
นัจนันท์ สุพะก า  
อนุวัติ ภูถวิล 
กนกวรรณ ศุกรนันทน์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-OE11 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะของนักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิรงรอง มงคลธรรม 
เลิศฟ้า ศรเีมืองแก้ว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-OE12 การคัดแยกแบคทีเรียทีผ่ลติกรดแลคติกจากน้ าเสยีโรงงานผลิต 
แป้งมันส าปะหลัง 

ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล 
เมธินันท์ หลอดบญุ 
ปิยะนุช โถตันค า 
ภัทรลภา ฐานวิเศษ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

P-OE13 การใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ส าหรับการคัดเลือกพื้นที่ติดตั้ง กรรณ์วิกา รักดอนตาล มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



 
 

- 14 - 
 

 สถานีตรวจวดัอากาศและอุตุนิยมวิทยาในเมืองมหาสารคาม สุรีรตัน์ โสมโสก 
ธายุกร พระบ ารุง 
นัฏฐิยา โยมไธสง 
นราวดี กิติศริิภัทร 

P-OE14 การคัดเลือกกลุม่จุลินทรีย์ทนเค็มที่สามารถบ าบัดน้ าเสียที่มีความเคม็
ในสภาวะใช้อากาศ 

สุมินตา ชมพูพันธุ ์
ประไพทิศ ชัยรตันมโนกร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE15 การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในเกลือจากนาเกลือ
เปรียบเทยีบกับเกลือที่ขายเชิงพาณิชย ์

ธนัญญา ส่งศรีพันธุ์ 
ภาสณิี วรชนะนันท์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE16 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ าบดัน้ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร 

สิรวิชญ์ วิศาลเมธ ี
ชลอ จารุสุทธิรักษ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE17 การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนเคม็ส าหรบัการผลิตก๊าซชีวภาพด้วย
กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

อาภาภรณ์ บุรวัฒน์ 
ประไพพิศ ชัยรตันมโนกร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE18 การประเมินคณุภาพอากาศในอาคารด้านจลุินทรีย์ 
กรณีศึกษาร้านบริการอินเทอร์เนต็บริเวณรอบมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

พิยดา แพไธสง 
ชนากานต์ พรหม
ประดิษฐ ์
ธนวรัตน์ โกเลือน 
สายธาร ภูเขียว 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-OE19 การคัดกรองหัวเช้ือเพื่อบ าบดัซัลเฟตในน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ธัญสุดา กะการด ี
ปิยาภรณ์ สมสมคัร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P-OE20 การประยุกต์ใช้เครื่องมือลีนในการจัดการลดปริมาณน้ าเสียจาก
กระบวนการผลติผ้ามัดย้อมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน บ้านปลาบู่ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

อินทร์ธุอร ใจซื่อ 
ภัทรศยา ธนูศลิป ์
จุฑามาส แก้วสุข 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P-OE21 การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าปฏิกิริยาดิน (Soil 
reaction pH) โดยใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วงแบบคริกิ้ง: 
กรณีศึกษาในพื้นที่ดินภายใต้อิทธพิลเกลือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

ปิยะวัตร ศรีชา 
พรทิพย์ โพนตุแสง 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

P-OE22 การใชของเสียอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับมลูไกในการผลติปุ๋ยหมัก
มูลไสเดือนดิน 

สุทิน โนนทิง 
ชุลีมาศ  
บุญไทย อิวาย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

P-OE23 การใช้แหนแดง (Azolla microyphylla) เพื่อบ าบัดน้ าเสียชุมชน กัลยา วงค์ทหาร 
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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หัวข้อที่ 5: AEC 

กรรมการตัดสิน: อาจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วสุข 

                     อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ 

จัดแสดงท่ีห้อง:  ห้อง HS119 (ชั้น 1)  

ช่วงเวลาการน าเสนอ: วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.15 – 16.30 น. 
 

รหัส เร่ือง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-AEC01 Evaluating the Efficiency of Five Isolated Silica Mineral 
Solubilizing Bacteria on Rice Growth and Yield on Saline 
Soil in Phuoc Long District, Bac Lieu Province 

Lam Thanh Tam 
Nguyen Khoi Nghia 

Can Tho University 

P-AEC02 Evaluating the Indole-3-Acetic Acid (IAA) Producing, Seed 
Germination and Plant Growth Stimulation Capacity of 
Some Nitrogen Fixing Bacteria Under the Laboratory 

Giang Yen Anh 
Nguyen Khoi Nghia 

Can Tho University 

P-AEC03 Effect of Some Environmental Factors on Indole-3-Acetic 
Acid Synthesizing Ability of Three Nitrogen Fixing Bacteria 

Tran Thi Thuy Cam 
Nguyen Khoi Nghia 

Can Tho University 

P-AEC04 Isolation and Characterization of Indigenous Nitrogen 
Fixing Bacteria from Different Farming Ecosystems in SOC 
Trang Provice, Vietnam  

Thi Hanh Nguyen 
Nguyen Khoi Nghia 

Can Tho University 

P-AEC05 Efficiency Comparison of Municipal Solid Waste 
Incinerator 

Nida Chaimoon 
Attapol Boonserm 
Jakkrit Donphad 

Maha Sarakham  
University 

P-AEC06 Exposure of PM10 and PM2.5 during the dry season in 
urban parks of Bangkok 

Chayanon  
Tianthananurak 
Wanida Jinsart 

Chulalongkorn 
University 

P-AEC07 Impact of traffic conditions on PM2.5 Concentrations at 
two distinct traffic junctions in Bangkok Thailand 

Walaipan 
Yeemadarlee 
Wanida Jinsart 

Chulalongkorn 
University 

P-AEC08 The temperature reduction efficiency of Caesalpiniaceae 
family on the Kalapapruek road 

Wirongrong 
Mongkonthum 
Nattaporn Phinyosap 

Khon Kean 
University 

P-AEC09 
 

A Method for determining shell erosion in Planaxis 
sulcatus to biomonitor acidified seawater 

Preeyaporn 
Angthong 

Khon Kean 
University 

P-AEC10 Physical and Facility Carrying Capacity and Environmental Wirongrong  Khon Kean 
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 Management of Pa Hin Ngam National Park, Chaiyaphum 
Province 

Mongkonthum 
Juthamat  
Jaroenkhun 
 
 

University 

รหัส เรื่อง เจ้าของผลงาน สังกัด 

P-AEC11       Study of solid waste management in gas station : Case 
study of Pakhaw (Plus3) and Donekoy (Plus8) gas station. 
of Petroleum Trading Lao Public Company, Lao PDR 

Parinyaporn  
Wichiansri 
Turenjai  
Doolgindachbaporn 
Nakhonesy  Soulisack 
Songpol  
Suwanbamrung 

 

 


