พะเยาวิจัย 10

ประกำศรำยชื่อกำรพิจำรณำบทควำมพะเยำวิจัย 10
กลุ่มกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หมำยเหตุ: บทความยังมาไม่ครบทั้งหมด หากท่านไหนไม่มีรายชื่อจะประกาศในครั้งต่อไปวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
1
คุณสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

ชื่อบทควำม
ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการใช้รถยนต์: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

2

คุณธวัชชัย สอนสนาม

การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การระบายความร้อนแบบผสมผสาน

3

คุณพรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์

การพัฒนาระบบผู้แนะนาประกันเดินทางออนไลน์ด้วยวิภัชนัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
แบบสหัชญาณบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ คุณทหารลาดกระบัง

4
5

คุณพรพิมล กองขุนทด
คุณอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

ตัวแพร่ดิเรกสาหรับบ่อศักย์อนันต์ 1 มิติ
ความหลากหลายของเห็ด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการพบเห็ดในพื้นที่ป่า
เต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา

6

คุณจิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

ผลของแรงต้านอากาศต่อการตกของกรวยกระดาษด้วยเทคการ
วิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
7
คุณปารวัณ ไพจิตรรัตนะ

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การประมาณจานวนผู้เสพเฮโรอีนของจังหวัดเชียงใหม่โดยตัวแบบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัดปลายที่ศูนย์

8

คุณพิเชษฎ์ จุลรอด

ระบบแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในศาสนสถาน
จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาเชียงใหม่

9

คุณยุทธนา กันทะพะเยา

พื้นฐานการออกแบบระบบควบคุมแบบแอนะล็อกเพื่อรองรับ
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

10

คุณวัฒนา วิริวุฒิกร

อัตราส่วนที่เหมาะสมของชาใบหม่อนและสับปะรดต่อคุณภาพ
ของน้าชาใบหม่อนผสมน้าสับปะรด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

11

คุณสัญญา ควรคิด

การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการเพาะเห็ดหลายชนิดภายใน
โรงเรือน

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

12
13

คุณสุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ
คุณอุดม เครือเทพ

การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้กาบยกล้วย
การรักษาระดับแรงดันสาหรับหลอดแอลอีดีด้วยคอนเวอร์เตอร์
ทบระดับแรงดันแบบสองขั้นตอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

14

คุณอุดม เครือเทพ

การรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยดัมมี่โหลดแบบแอค
ทีฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

15

คุณชลดา กาญจนกุล

การวิเคราะห์กาลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นโดยความน่าจะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
เป็น:การศึกษาความแปรปรวนของตัวแปร
วิชัย

16

คุณสุริยา น้าแก้ว

ศึกษาปัจจัยความเร็วรอบในการหมุนบิดและความเร็วดึงที่มีผล
ต่อคุณภาพเส้นลวดกัลวาไนซ์ในกระบวนการหมุนบิดผ่านรูเยื้อง
ศูนย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
17 คุณพาสนา เอกอุดมพงษ์

ชื่อบทควำม
การพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบแผนที่ท่องเที่ยวเขตเมืองเก่าทับเที่ยง

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18

คุณดวงมณี แสนมั่น

แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์

19

คุณจิตรกร กรพรม

การศึกษาโครงสร้างอะตอมเชิงลึกและการเปลี่ยนโครงสร้างเฟส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มีต่อสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก (1-x)BNT-xBCTS ด้วย
ใช้แสงซินโครตรอนและเทคนิครามาน สเปกโตรสโคปี

20

คุณสราวุฒิ สมนาม

การประยุกต์กล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลแบบประหยัดสาหรับการ
วิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้รีเอเจนต์ปริมาณน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21

คุณพิษณุชัย ชูชื่น

แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

22

คุณวีระ เนตราทิพย์

การพัฒนาตารา รายวิชาการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 สาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

23

คุณนิสา ร่มส้มซ่า

การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสาหรับไอศกรีมโยเกิร์ตใบย่านางเสริม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
น้าพุทรานมสด โดยใช้แผนการทดลองแบบผสม
อีสาน

24

คุณอรวรรณ ชุณหชาติ

การประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือเพื่อทานายระยะพักของเชื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
Staphylococcus aureus ในน้านม
เขตกาแพงแสน

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
25 คุณเมมุน ซัตตาร์

ชื่อบทควำม
การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณความกระด้างของน้าในสระว่ายน้า

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตยะลา

26

คุณเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของระบบ ADSL โดยใช้ค่า SNR

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27
28

คุณอโนดาษ์ รัชเวทย์
คุณภาณุพัฒน์ ชัยวร

ฟิล์มห่อกาละแมที่ย่อยสลายได้จากหัวบุก
ผลแบบบราซิลนัทในภาชนะรูปเรขาคณิตภายใต้การสั่นสะเทือน
ในแนวตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29

คุณธราธิป ภู่ระหงษ์

การออกแบบชุดสาธิตระบบการแจ้งเตือนระดับน้าผ่านแอปพลิเค มหาวิทยาลัยนครพนม
ชันไลน์

30

์คุณเสนอ สะอาด

ระบบการเฝ้าสังเกตคุณภาพน้าแบบอัตโนมัติโดยใช้ราสเบอร์รี่พาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

31

คุณเสนอ สะอาด

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แสดงผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

32
33

คุณอมรรัตน์ ชูเวช
คุณบุญสิริ ปิตตาแสง

การพัฒนามาสก์หน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบย่านาง
การออกแบบและพัมนาเครื่องลาเลียงอ้อยท่อนสาหรับย้ายขึ้น
รถบรรทุก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

34

คุณศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร

อิทธิพลของธาตุอลูมิเนียมที่มีผลต่อความกลมของอนุภาคแกรไฟต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในการผลิตเหล็กหล่อเหนียว
ล้านนา น่าน

35

คุณพวงผกา แก้วกรม

การระบาดของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปูนาในพื้นที่
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
36 คุณสุรางค์รัตน์ พันแสง

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
อนุกรมวิธานของพืชสกุลกกในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

37

คุณณิชาภา ยอดเมืองชัย

การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเกษตรกร
กรณีศึกษาตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

38

คุณศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

การศึกษาผลของกรดซิตริกกับการเกิดสีน้าตาลในปลีกล้วยอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

39

คุณธิดา ไชยวังศรี

การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลอะโวคาโด และ
การควบคุมเชื้อราสาเหตุด้วยสารสกัดหยาบขิงและใบชะพลู

มหาวิทยาลัยพะเยา

40

คุณสันติ หุตะมาน

การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมระดับน้าโดยใช้ฟัซซีลอจิกด้วย
โปรแกรมแลปวิว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้
าพระนครเหนื
อ
มหาวิ
ทยาลัยพะเยา

41

คุณเอกราช ตามี่

ระบบคลังข้อมูลบนระบบคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้

42

คุณดวงเดือน เทพนวล

การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาชีวมวลในที่โล่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง

43
44

คุณสายชล สิทธิพงศ์
คุณนฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร

การคานวณหาค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สซิไฟเออร์เพื่อใช้เป็นต้นกาลังในการสูบ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
น้า

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
45 คุณรุ้งนภา กอนโตน

ชื่อบทควำม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) ของผู้สูงอายุ ตาบลวังโบสถ์ อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

46

คุณธนากร ภูเงินขา

สมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่มี
การใช้เถ้าตระกรันเหล็กเป็นมวลรวมหยาบ

47

คุณธนากร ภูเงินขา

ความสามารถทางานได้ กาลังอัดและสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไรด์ของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง อีสาน

48

คุณอัศพงษ์ อุประวรรณา

ผลของเห็ด 3 ชนิดต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัส
ของเห็ดยอ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

49
50

คุณกฤษณ์ พรมวัง
คุณภาคิไนย์ ภูพวกเดชา

การออกแบบและพัฒนาเชื้อเพลิง พลังงานร่วมจากถ่านไม้ไผ่
การศึกษาและทดสอบชุดแม่พิมพ์สาหรับเจาะรูแผ่นรังผึ้งเตา

วิทยาลัยเทคนิคแพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานวิทยาเขตขอนแก่น

51

คุณสมศักดิ์ ป่าวรรณ

การพัฒนาชุดประลองการควบคุมระดับน้า 1 ถัง โดยใช้ตัว
ควบคุมพีไอดีด้วยโปรแกรมแลปวิว

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2

52

คุณณัฐภูมิ ชาวงิ้ว

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือข้ามแพลตฟอร์มเพื่อฝึกฝน
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยพะเยา

53

คุณภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์

การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศ
พลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบบนแผ่นดูดซับความร้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
54 คุณประสิทธิ์ โสภา

ชื่อบทควำม
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพน้านมด้วยเทคนิคคลื่นแสงอิน
ฟาเรดย่านใกล้

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานวิทยาเขตขอนแก่น

55

คุณไผ่แดง ขวัญใจ

ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนต่อคุณภาพของลาไยอบแห้ง มหาวิทยาลัยพะเยา

56

คุณไผ่แดง ขวัญใจ

การใช้แป้งกล้วยน้าว้าทดแทนแป้งมันสาปะหลังในเส้นลอดช่อง
สิงคโปร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

57

คุณจารุวรรณ คาแก้ว

การศึกษาคุณลักษณะของไคโตซานที่ถูกดีพอลิเมอไรซ์ด้วย
โซเดียมไนไทรต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

58

คุณศรัญญา อยู่สุข

ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตาบลวังโมกข์ อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

59

คุณอรทัย หวังสันติธรรม

การตรวจสอบเอนไซม์ ?-amylase ในปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา
(Odontotermes feae) และปลวกกินเนื้อไม้ (Globitermes
sulphureus)

60

คุณนัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ

การจาแนกความหมายภาพกิจกรรมสาหรับเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การทานายความสัมพันธ์จากการปรับค่าน้าหนักคาศัพท์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
61 คุณจิรภิญญา เลี่ยมไครต่วน

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การคัดเลือกเเละระบุสายพันธุ์เเบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในการยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคผลเน่าของลาไย

62

คุณสวพร หิญชีระนันทน์

ความแกร่งของวิธีลดมิติอย่างพอเพียงในการตรวจจับการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวนการล็อกนอร์มัลหลายตัวแปร

63

คุณวิรัช กองสิน

รถเข็นเคลื่อนตามอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

64

คุณอภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นสาหรับ
ค่าเฉลี่ยประชากรที่มีการแจกแจงปรกติปลอมปน

มหาวิทยาลัยบูรพา

65

คุณชิดชนก มากจันทร์

การศึกษาการทาความสะอาดผิวเปลือกไข่ด้วยเทคนิคน้าผสม
โอโซน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

66

คุณกัลยวรรธน์ อินถา

การคัดเลือกและการระบุเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการ
ละลายฟอสเฟตจากดินในสวนลาไย จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

67

คุณสุธี ลี้จงเพิ่มพูน

ผลของความยาวของอิเล็กโทรดแบบเส้นลวดพนันเกลียวในการ
สร้างโอโซน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

68

คุณธีรเมทร์ อินทร์ชัยศรี

รหัสวัฎจักรเชิงค่าลบความยาว 6p^s เหนือ F_(p^m )+uF_(p^m ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

69

คุณศิริลักษณ์ สันพา

การประเมินฤทธิ์เบื้องต้นของแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อ Fusarium
oxysporum เชื้อราสาเหตุโรคตายพรายในกล้วยหอม

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
70 คุณพงศ์ทวี ทวีกาญจน์
71 คุณตาวัน ป้องสนาม

ชื่อบทควำม
ชุดทดสอบสารทรามาดอลในตัวอย่างเครื่องดื่มต้องสงสัย
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างปรัชากรของลิง
macaquesสาหรับการจัดการอนุรักษ์

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

72

คุณวิภาวรรณ ปุ๊คาปวง

ฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของน้าผึ้งใน
จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

73

studentDung Nguyen Ho My

Disclosure of sex determination system of African catfish,
Clarias gariepinus

Kasetsart University

74

Postdoctoral researcherSyed
Farhan Ahmad

The genome-wide determinants of genetic diversity and
population structure in long-tailed and rhesus macaques

Kasetsart University

75

คุณนันทวัน เอื้อวงศ์กูล

การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก สังกะสีและแคลเซียมในข้าวพันธุ์
พื้นเมือง ที่มีการปลูกในกลุ่มจังหวัดสนุก

มหาวิทยาลัยนครพนม

76

คุณธนวรรณ วงศรีรัก

การสังเคราะห์ผงผลึก CaCu3Ti3.97Y0.03O11.985 ที่เตรียมโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งเทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว

77

คุณพิมพ์วิภา สุวรรณกาศ

ระยะเวลาการสกัดสารพันธุกรรมต่อการระบุรูปแบบดีเอ็นเอของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มนุษย์ในยุง Culex quinquefasciatus

78

คุณอรรัตน์ สุนทรพงศ์

The extrapolation of genome-wide SNPs analyses indicates
sex determination system in jade perch (Scortum barcoo)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
79 คุณกมลลักษณ์ ชัยดี

ชื่อบทควำม
ระบบต้นแบบบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่อัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย

80

คุณกอบกุล นงนุช

ผลของสารชีวภาพกาจัดแมลงจากพืชท้องถิ่นต่อระดับอะซิทิล
โคลีนเอสเทอเรส และกิจกรรมไลโซไซม์ในสิ่งมีชีวิตในน้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

81

คุณวินัย มีแสง

กระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

82

คุณหยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์

การใช้กรดอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสีของแป้งกล้วยไข่และการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

83

คุณสุกัญญา ทองโยธี

การศึกษาและทดสอบเครื่องอบข้าวแต๋นน้าแตงโมด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

84

คุณปานฤทัย พุทธทองศรี

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเบต้าแคโรทีนจากมะม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

85

คุณภัทรพล กันธิยะ

เอกลักษณ์สาหรับผลคูณของลาดับจาคอปส์ทอลและลาดับจา
คอปส์ทอลลูคัส ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

86

คุณอัจจิมา มะโนธรรม

เอกลักษณ์สาหรับผลบวกของลาดับจาคอปส์ทอลและลาดับจา
คอปส์ทอลลูคัส ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

87

คุณธันยพร สร้อยงาม

การพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวจากวัสดุธรรมชาติไบโอเซลลูโลส
ผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
88 คุณอัจฉรา ดลวิทยาคุณ

ชื่อบทควำม
การพัฒนาเส้นสปาเก็ตตี้จากข้าวไรซ์เบอรี่ผสมงาดา โดยใช้
เทคนิคการขึ้นรูปแบบเส้นด้วยโมเลคคิวลาร์แกสโตรโนมี

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

89

คุณกานต์ วิรุณพันธ์

การศึกษาความเป็นไปได้และหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของ
วัสดุทดแทนที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพในการ
ผลิตอิฐทางเท้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

90

คุณกานต์ วิรุณพันธ์

การหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบคืนตัวเหล็กกล้า
S45C

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

91

คุณกานต์ วิรุณพันธ์

การศึกษาอุณหภูมิในการเตรียมผงถ่านจากเปลือกทุเรียนที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพ ของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

92

คุณพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์

ศึกษาการผลิตเส้นใยกล้วยนางพญาและการย้อมสีจากยางกล้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

93

คุณชมพูนุช วรางคณากูล

ผลของอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3ต่อสมบัติของเซรามิก BZT ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว

94

คุณกมลลักษณ์ ชัยดี

การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การเอาชีวิตรอดในป่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นาเสนอโดยเทคโนโลยีเออาร์ สาหรับ น้าตกโป่งพระบาท จังหวัด ล้านนา เชียงราย
เชียงราย

95

คุณกฤษฎา ยาใจ

การพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดรุ่น 2020 ในโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน

96

คุณชัชพล เกษวิริยะกิจ

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข่า
กรณีศึกษาตาบลนางพญา จังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
97 คุณชูเกียรติ ชูสกุล

ชื่อบทควำม
คอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกกล้วย

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

98

คุณณัฐวุฒิ อินทบุตร

การศึกษาการป้องกันความร้อนของผนังฉาบปูนซีเมนต์ผสมเม็ด
โฟม

99

คุณพิตินันท์ วสันตเสนานนท์

การศึกษาผลของน้าหนักลากจูงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสียหาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ของล้อรถจักรสินค้า
อีสาน นครราชสีมา

100

คุณธชพรรณ เหมยเมืองแก้ว

ความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา

101

คุณภัทราพร ผูกคล้าย

ความหลากชนิดของหอยทากบกในพื้นที่ถ้าผานางคอยจังหวัดแพร่ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

102
103

คุณวราภรณ์ ใจบาล
คุณสุจิตรา เพ็งภักดี

ความทนทานของหนอนแมลงหวี่ต่อสภาวะความเค็ม
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคจากการระเบิดบนดวง
อาทิตย์ในช่วงวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24

104

คุณนิชนิภา จูด้วง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคจาการระเบิดบนดวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาทิตย์ และอนุภาคที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดนิวตรอนมอนิเตอร์
ในรอบวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24

105

คุณหทัยรัตน์ บุญเนตร

การออกแบบลายผ้าพิมพ์ประยุกต์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรีจังหวัดตรัง ด้วยแบบจาลอง 3 วิชัย วิทยาเขตตรัง
มิติ บนแอพพลิเคชันสาหรับการผลิตเออาร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
106 คุณเนตรนภา ทิชาชาติ

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสร้างแบบจาลองเสมือนจริง กรณี
มหาวิศทึกยาลั
ษา บรรจุ
ยเทคโนโลยี
ภัณฑ์นพ้าพริ
ระจอม
ก
เกล้าธนบุรี

107

คุณจิรารัตน์ จุ่นฮวย

โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และสัมประสิทธิ์การดูดกลืนทางแสง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ของควอนตัมดอทที่มีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

108

คุณปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์

ศึกษาด้านวิศวกรรม ระบบหลุมฝังกลบขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ ขนาด 1 MW ต.แม่กา จ.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

109

คุณดารงค์ อมรเดชาพล

ไมโครอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงสาหรับระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัยพะเยา

110

คุณสุรัตน์ เศษโพธิ์

การประเมินเอ็กเซอร์จีตลอดวัฏจักรชีวิตในการผลิตกระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
จากน้ามันดีเซลที่เปลี่ยนรูปจากน้ามันปาล์มและของเสีย

111

คุณวสันต์ คาสนาม

เครื่องต้นแบบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกจากพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

112

คุณอนุชา หิรัญวัฒน์

การลดจานวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทตัดเย็บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
ชุดปฏิบัติงานในห้องสะอาด
เกล้าพระนครเหนือ

113

คุณกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

คุณภาพน้าและการแบ่งชั้นของน้าในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

114

คุณกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงในอ่างเก็บน้าแม่ตา จังหวัด
พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
115 คุณกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ชื่อบทควำม
คุณภาพน้าของแหล่งน้าที่สาคัญในจังหวัดพะเยา

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

116
117

คุณเอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
คุณเอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

ผลของวัสดุนาโนต่อการงอกของเมล็ดสารภีและข้าว
หัวตรวจจับก๊าซอะซิโตนจาเพาะสูงที่มีฐานเป็นโครงสร้างผสมนา
โนเตตระพอดและอนุภาคนาโนของซิงก์ออกไซด์ที่ถูกเคลือบด้วย
ทองแดง

118

คุณดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดและความถูกต้องในการติดฉลาก มหาวิทยาลัยพะเยา
ในผลิตภัณฑ์ปลาแล่เยือกแข็ง

119

คุณดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

ผลของการเสริมน้ามันงาม้อนในอาหารต่อการเจริญเติบโตและ
ระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล

มหาวิทยาลัยพะเยา

120

คุณดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันต่อระดับการ
แสดงออกของยีน heat shock protein 70 (HSP70) ในปลานิล

มหาวิทยาลัยพะเยา

121
122
123

คุณกนกอร ศรีม่วง
คุณกนกอร ศรีม่วง
คุณหทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

ไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา
การขยายพันธุ์เอื้องเขาแกะด้วยวิธีเพาะเมล็ด
ผลของแสงแอลอีดีต่อคุณภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ
ต้นอ่อนข้าวก่า

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

124

คุณหทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

ผลของการฉายรังสียูวีซีต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสมบัติทาง
กายภาพของเส้นขนมจีน

มหาวิทยาลัยพะเยา

125

คุณสุรีย์พร แสงวงศ์

การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเพื่อบันทึกข้อมูลสภาพการ
เลี้ยงกระบือ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
126 คุณสุชัญญา ทองเครือ

ชื่อบทควำม
แบคทีเรียที่ทนต่อความเป็นพิษของโลหะหนักที่คัดแยกได้จากดิน
ที่ปนเปื้อนน้าเสียฟาร์มสุกร

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

127

คุณสุชัญญา ทองเครือ

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเพื่อใช้สาหรับการดูดซับสี
ย้อมในน้าเสียอุตสาหกรรมกระดาษสา

มหาวิทยาลัยพะเยา

128

คุณไพบูลย์ ปะนาเส

การเจริญเติบโต การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้า
แบบฉับพลัน และการต้านทานโรค Aeromonas hydrophila ของ
ปลาเทพา, Pangasius sanitwongsei Smith, 1931 จานวน 3 สาย
พันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

129

คุณไพบูลย์ ปะนาเส

ผลของการลดอุณหภูมิน้าแบบฉับพลันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์โมน ค่าชีวเคมี และอิเล็กโทรไลต์ในซีรั่มของปลาบึก

มหาวิทยาลัยพะเยา

130

คุณกรทิพย์ กันนิการ์

ผลของวิตามินซีในสารสกัดมะขามป้อมต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
จาเพาะและการต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Streptococcus
agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn)

131
132

คุณเกรียงไกร สีตะพันธุ์
คุณพันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล

ผลของโปรเจสเตอโรนต่อปริมาณไข่ของปลานิล
มหาวิทยาลัยพะเยา
การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
ในจังหวัดพะเยาโดยใช้เครื่องหมายไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
133 คุณสุวลี ฟองอินทร์

ชื่อบทควำม
ผลของวิธีการเตรียมขั้นต้นที่แตกต่างกันต่อคุณภาพทางเคมี
กายภาพของ ลิ้นจี่แช่เยือกแข็งที่ผ่านการออสโมซิส

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

134

คุณสุภาพร ภัสสร

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแคโรทีนอยด์จาก
Rhodotolura mucilaginosa UP12

มหาวิทยาลัยพะเยา

135

คุณสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์อุเมะชูจากบ๊วยดองเค็ม

มหาวิทยาลัยพะเยา

136

คุณสมชาติ ธนะ

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกระบือใน
จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

137

คุณสมชาติ ธนะ

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสาหรับการเลี้ยงโคนมโดยชุมชนเป็นฐาน มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัด
เชียงราย จากัด จังหวัดเชียงราย

138

คุณยุพารัตน์ โพธิเศษ

การประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ๊วยดองชงสาเร็จรูป
(สูตรไม่มีน้าตาล)

มหาวิทยาลัยพะเยา

139

คุณยุพารัตน์ โพธิเศษ

ผลของสภาวะการสกัดและวิธีการทาแห้งต่อสีของหญ้าหวานผง

มหาวิทยาลัยพะเยา

140
141
142

คุณยุพารัตน์ โพธิเศษ
คุณยุพารัตน์ โพธิเศษ
คุณยุพารัตน์ โพธิเศษ

การพัฒนาการผลิตไวน์ลิ้นจี่เสริมสีแดงจากเปลือกลิ้นจี่
กาละแมดอกซ้อโดยใช้หญ้าหวานแทนน้าตาล
การสกัดสารพฤกษเคมีบางประการจากโดยวิธีแช่ร่วมกับวิธี
ไมโครเวฟของเปลือกลิ้นจี้

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

143

คุณยุพารัตน์ โพธิเศษ

การพัฒนาการผลิตไวน์ลิ้นจี่เสริมสีแดงจากเปลือกลิ้นจี่

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
144 คุณนครินทร์ ชัยแก้ว

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีเชิงคลื่นกับการปล่อยก๊าซมีเทนจาก มหาวิทยาลัยพะเยา
นาข้าว ในจังหวัดพะเยา

145

คุณกัลยา จาปาทอง

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน มหาวิทยาลัยพะเยา

146

คุณสัณห์ชัย หยีวิยม

ระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด เพื่อการบริโภคและการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งเสริมอาชีพ กรณีศึกษา พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

147

คุณพลรบ สวัสดี

โครงการโมบายล์แอพพลิเคชั่นเพื่อจาลองและวางแผนการจัดส่ง
สินค้าทางการเกษตร สาหรับผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ จังหวัด
พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

148

คุณธนา อุดมศรีไพบูลย์

เว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับการจัดการสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

149

คุณธนา อุดมศรีไพบูลย์

ระบบแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะสาหรับชุดป้องกันไฟของนักผจญเพลิง มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

150

คุณไพบูลย์ ปะนาเส

การประยุกต์ใช้สารสกัดจากขึ้นฉ่าย (Apium graveolens L.) เพื่อ
เพิ่มการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลากาดา [Labeo
chrysophekadion (Bleeker, 1850)]

มหาวิทยาลัยพะเยา

151

คุณสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกล

ปริมาณอินนูลิน (Inulin) ในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)
จากการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
152 คุณสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกล

ชื่อบทควำม
การประเมินความหลากหลายของชนิด มวลชีวภาพ และปริมาณ
คาร์บอนของป่าต้นน้ากว๊านพะเยาและลุ่มน้าอิงในจังหวัดพะเยา

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

153

คุณสมชาติ ธนะ

การจัดการช่องทางการจาหน่ายลิ้นจี่ ของกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่
คุณภาพห้วยป่ากล้วย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

154

คุณคุณากร ขัติศรี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมผลไม้และธัญพืชอัดแท่งรสน้าผึ้ง มหาวิทยาลัยพะเยา

155
156
157
158

คุณคุณากร ขัติศรี
คุณคุณากร ขัติศรี
คุณคุณากร ขัติศรี
คุณธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสอาหารจากเทาน้า
มหาวิทยาลัยพะเยา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวพันธุ์พื้นเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์จากแป้งเมล็ดขนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา
การออกแบบตัวสังเกตแบบเต็มกาลังสาหรับเสถียรภาพจากัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลาของระบบตัวแปรมากที่ซับซ้อนและมีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา

159

คุณสกุลคุณ มากคุณ

ผลของการผสมสมุนไพรไส้อั่วต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ มหาวิทยาลัยพะเยา
ไส้กรอกอิมัลชันปลาชะโด

160

คุณพยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

วิธีการเหนี่ยวนาการเป็นสัดสาหรับปรับปรุงอัตราการตั้งท้องใน
กระบือปลัก

161

คุณมยุเรศ แสงสว่าง

ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
162 คุณกฤษดา ธนะวงศ์

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การศึกษาสภาพอุทกวิทยาของลุ่มน้าอิงตอนบนโดยใช้แบบจาลอง มหาวิทยาลัยพะเยา
คณิตาศาสตร์ HEC-HMS

163

คุณบุหรัน พันธุ์สวรรค์

การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไพริฟอส ไซเปอร์เมทริน และคาร์
บาริลในลิ้นจี่ จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

164

คุณวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

ผลของสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดถั่ง
เช่าสีทอง

มหาวิทยาลัยพะเยา

165

คุณวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักทรัพยากร
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

166

คุณวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยหมักผักตบชวาโดยใช้เชื้อราที่
ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

167

คุณบุญร่วม คิดค้า

ผลของวัสดุเคลือบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าการนาไฟฟ้าของปุ๋ย
มหาวิทยาลัยพะเยา
ควบคุมการละลายชนิดเคลือบที่ทดสอบกับกลุ่มชุดดินที่ปลูกลิ้นจี่
ในอาเภอแม่ใจ

168

คุณธนรินทร์ คงเถื่อน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

169

คุณสาคร เมฆรักษาวนิช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลลิ้นจี่ของจังหวัด
พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
170 คุณศุภกร จันเลน

ชื่อบทควำม
การสารวจแบบจาลองพลังงานมืดฮอโลกราฟิกแบบเรนยีโดยใช้
ขอบฟ้าเหตุการณ์อนาคตและขอบฟ้าอนุภาคเป็นตัวกาหนดการ
จากัดอินฟราเรด

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

171
172
173

คุณบุหรัน พันธุ์สวรรค์
คุณบุหรัน พันธุ์สวรรค์
คุณธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเกาลัดไทย
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารคาร์เบนดาซิม
เชื้อราดินในพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติร่องคาหลวง จังหวัดพะเยา

174

คุณนครินทร์ ชัยแก้ว

การวิเคราะห์ความหนาแน่นการเกิดอุบัติเหตุเชิงพื้นที่บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

175

คุณนครินทร์ ชัยแก้ว

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การ
กระจายและความหนาแน่นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในเขต
อุทยานแห่งชาติถ้าผาไท จังหวัดลาปาง

176

คุณณัฐดนัย เจริญภู

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา

177

คุณชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์

เทคนิคกระบวนการทาซ้าบางประการสาหรับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการฟื้นฟูภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา

178

คุณจุฑามาศ สวัสดิ์นที

การเปรียบเทียบปริมาณทรีฮาโลสในปลวกที่มีการกินอาหารต่าง
ชนิดกัน

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
179 คุณณพล ศรีศักดา

ชื่อบทควำม
ความเหมาะสมของการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรางในจังหวัดพะเยา

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

