การนําเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
กลุ่มการศึกษา
รหัส

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

94

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

พัชราภรณ์ อินริราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

154

ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการการทดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

วาสนา ประสงค์งาม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

158

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจนจิรา เชยครบุรี

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

207

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคําควบกล้ํา แบบร่วมมือจัดการความรู้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

ดาริกา ใสพิมพ์

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์

214

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

สุจิตรา พันธศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

312

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ไพฑูรย์ บุญปัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

318

ผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่

ภาณุพัฒน์ ชัยวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

330

การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กนกวรรณ แก้วภิรมย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

341

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา

ถวิลจิต ชาตะเวที

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

349

ความสามารถในการคิดอย่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการสอนแบบซิปปา

ทอฉาย ถาวรชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

384

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนมาตรฐาน
ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กฤติกา สังขวดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

388

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ ่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

อรอุษา มหาสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

การนําเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

81

การเข้าถึงสวัสดิการสังคมสําหรับบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน ในอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ธีราพร ดาวเจริญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

87

การพัฒนาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรศึกษาเทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

สุดารัตน์ เศรษฐา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

110

ปัญหาทางกฎหมายในการกําหนดค่าเสียหายในคดีส่งิ แวดล้อม กรณีศึกษา : ความเสียหายจากกรณีท่อส่งน้ํามันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว

ฐาปนา ลับบัวงาม

มหาวิทยาลัยรังสิต

134

แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จารุเนตร เกื้อภักดิ์

239

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์

248

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของ สารถีรถม้าในจังหวัดลําปาง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโป่ง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลําปาง

ณัฐกร ดอนแก้วภู่

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

249

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไขว่ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โชติมณี มีเต็ม

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

260

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นในมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ธีรพงษ์ นันทะคํา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศิริพร เพ็ชรมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

379

การนําเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
รหัส
23

ชื่องานวิจัย

49

การศึกษาปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มี ีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร
นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และความไว้วางใจ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอา
งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านความหน้าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C's ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

61

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

เขมณัฎฐ์ ศรีศุภชัยยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สุภัสสรา คงชม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธารี เลิศรัตนศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พุทธชาด สมพันธ์สาทิตย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นุสรา เรืองสม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

62

การศึกษาความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย

เจตริน ศรีโสมะสัจจะกุล

187

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิจเสรีเคมีเกษตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

24
25
44

อนุชิต กิจเสรีกุล

208

ศึกษาปัจจัยความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืน
กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch
ของผู้ใช้ระบบ ios ในเขตกรุงเทพมหานคร

209

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

อมรรัตน์ นาคใจ

225

การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based Service บนสื่อสังคมออนไลน์กบั ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ฐิตารีย์ จันทพันธ์

326

ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เวนิส บรรพตา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ฯ

333

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร

ศิริพร นันทมงคล

มหาวิทยาลัยสยาม

188

เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก
กนกวรรณ สันธิโร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ฯ

368

ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทํางานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มคี วามสําคัญต่อการการเลือกซื้อ ไอศครีมสมุนไพร
ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

378

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

338

เจนจุฬา วุฒิวรจินดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโยยี
ราชมงคลอีสาน

ศิรวิทย์ ศิริรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฉัตร แสงสาคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

การนําเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส
7
144
294

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

การสังเคราะห์พอลิเมอร์เจลเอมีดอกซิมสําหรับดูดจับยูเรเนียมในน้ําทะเล

ชัยเรือง กนกวรกาญจน์

การพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําดินตะกอนและขี้เถ้าเหลือทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อก
ประสานมวลเบาชนิดรับน้ําหนัก

ภาณุพัฒน์ สายบุญเตียง
ศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ

สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ

การนําเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

22

การเพิ่มความไวในระบบวิเคราะห์แบบไหลที่มกี ารแยกแก๊สออกจากของเหลว ด้วยอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน

ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

47

การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบคู่ สําหรับการวิเคราะห์แบบไหล

พิชญ์นรี ไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

95

อิทธิพลของสารจับตัวต่อเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วย

สายัญ พันธ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

145

ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่อคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ณิชชา โชติวุฒิโภคิน

มหาวิทยาลัยพะเยา

156

สารสกัดที่มฤี ทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในสบู่

ถาวร รักกาญจนันท์

มหาวิทยาลัยราชภ้ฏเชียงใหม่

178

ผลของปริมาณเปลือกไข่ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ

สายสมร ลําลอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

193

การดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูด้วยเปลือกสละ
การศึกษาคุณภาพน้ําในหนองปึง๋ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในฤดูร้อน โดยใช้ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ

สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศิริลักษณ์ บ่อสร้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

206
215
219

ผลของความเค็มที่มีต่อหญ้าชะเงาใบสั้นสีนํา้ ตาล (Cymodocea rotundata)
สารสกัดแทนนินจากเปลือกผลมังคุดและการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อชะลอการเน่าเสีย
ของน้ําตาลสดแทนพะยอม

พรเทพ วิรัชวงศ์
พิชิต สุดตา

221

ผลของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง

สุจินดา พานิชชัย

222

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล

กมลชนก กล่ําเทพ

223

ผลของการใช้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงต่อคุณภาพของผลิตถัณฑ์ถ้วยทาร์ตกึ่งสําเร็จรูป

วราภรณ์ หาพล้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

242

ประสิทธิภาพของชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

แจ่มนภา สังชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

244

ผลของสารสกัดทองพันชัง่ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด

วันวิสาข์ ลิจ้วน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

252

คุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้ําผิวดิน ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

สาลินี ศรีวงษ์ชัย

256

การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกจากน้ํามะพร้าว

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

311

ผลของการเคลือบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาเค็มในระหว่างการเก็บรักษา
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมRapidMiner
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ประโยชน์

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

กุณฑลีรัฐ พิมพิลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

314
331

ดรุณี เครือสิงห์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

339

การสกัดและการพัฒนาสูตรตํารับครีมที่ใช้ได้ทั้งวันที่มสี ่วนผสมของ บัวบกและบอระเพ็ด
พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชําระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาพร้าว อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

นพเดช แก้วถา

342

การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา

ภัทรพร ภักดีฉนวน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาเขตสงขลา

350

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขาย กรณีศึกษา บริษัท ธาราน้ําแข็ง จํากัด

เจนจิรา ศิริมงคล

354

ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม จังหวัดตรัง

ดํารงค์ โลหะลักษณาเดช

358

ผลของระยะเวลาในการบ่มเพาะต่อ ปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก

ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

376

ผลของระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกํามะถันต่อสมบัตกิ ารดูดซึมน้ําของไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน

อนุชิต วิเชียรชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

391

การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมกับการละลายคราบเลือดบนผ้าเพื่อใช้ประมาณอายุของคราบเลือด

สุภาพร บุตรเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

396

ปริมาณโลหะหนักในพืชและสัตว์ บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ชารีญา สมโพธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

397

ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของสารสกัดชนิดต่างๆที่มาจากเปลือกข้าวก่ําสายพันธุ์ดอยสะเก็ด

อังคณา นิลน้ําคํา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

การนําเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ
รหัส

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

75

ผลของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจํานวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ ในห้องปฏิบัติการ

เอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

106

ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและต้านเบาหวานของชมพูท่ ับทิมจันทร์ในหนูท่ถี กู เหนี่ยวนําให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน

วันทณี หาญช้าง

117

ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร

157

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ สตรีสูงอายุมุสลิมเขตพื้นที่บริการวิชาการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา

กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

238

ปัจจัยทํานายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดิน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

นภาพร วังอาษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

259

การพัฒนาสูตรตํารับยาหม่องบรรเทาปวดเมื่อยในรูปแบบดีเฟส

เกษราภรณ์ บุญญกนก

มหาวิทยาลัยรังสิต

286

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การกํากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน

พรรณี ปรรคลักษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

290

ปัจจัยทํานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี

นุชจรี หิรัญบุตร

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

382

สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ํามะพร้าว

เสาวณีย์ คําพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
รหัส
31

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาเรือนค้าขายจากมรดกสิง่ ก่อสร้างพื้นถิ่นสําหรับพื้นที่ภมู ิทัศน์วฒ
ั นธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ชื่อผู้วิจัย
วิศิษฎ์ เพียรการค้า

สังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร

