
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที ่9 
เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หัวข้อ Research for Competitiveness and Contextual Innovation 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

………………………………………………………………………… 
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ 

ข้อมูล ณ วันที่ 20/กพ./2560 
 

หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

2 
ธรรมมา เจียรธราวานิช and สุวิมล เจียรธราวานิช. การศึกษาคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์เปลือก
หอย 

ACCEPT 

3 
Korn Koarapatchaikol and ธัญชนก คงเนียม. ความมีชีวิตและการงอกของหลอดเรณูของ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงบางชนิด 

Accept after major 
revision 

4 Kokiat Aodsup. เครื่องลับใบมีดส าหรับตัดท่อโลหะแบบอัตโนมัติ ACCEPT 

5 
Patompong Chananil, Piyanat Phondet, Sattawat Seeharach and Siriphon Saisa-
Ad. ผลของการเติมท่อนาโนคาร์บอนและซิลิกาต่อสมบัติของยางธรรมชาติ 

Accept after revision 

6 
Chaiya Kesarat and Idsaratt Rinthaisong. ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการจัดการความ
ขัดแย้งจากโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มประชาชน 

Accept after revision 

7 
ฮามีละห์ เบ็ญโส๊ะ and กฤษณ์วรา รัตนโอภาส. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊คผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลบนเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ACCEPT 

8 
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส. การเพ่ิมประสิทธิภาพเวลาประมวลผลการนับค าด้วยข้อมูลที่ถูกบีบอัด
บนคลัสเตอร์ Hadoop 

ACCEPT 

10 

Amara Karod, Jarinya Senabut, Kwanruan Wongsrisang and Wilawan 
Sangpraduppet. Satisfaction Survey finding guidelines to improve the services of 
the Academic Resources and Information Technology Center. Kanchanaburi 
Rajabhat University 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3001460
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3001460
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3004257
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3004257
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3010624
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3024586;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3025436
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3025436
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3025436
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3027068;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3027068;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3033776;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3033776;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3039987
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3039987
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3039987


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

11 
Khomkrich Karin. The Development patterns of “Glong Yao Performing” in 
Mahasarakham การพัฒนารูปแบบการแสดงของวงกลองยาว ในจังหวัดมหาสารคาม 

Accept after revision 

12 
Anan Sawaengdist. Using ELLIS to Develop Problematic Pronunciation of First 
Year Students, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

Accept after revision 

13 
Apichai Wattanapisit and Sanhapan Thanamee. Should we walk 10,000 steps a 
day? 

ACCEPT 

14 
Siriluck Namwong and Prasert Janyasupab. การสหกรณ์ไทยกับการเปลี่ยนผ่านจากยุค
เศรษฐกิจเก่าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ 

 in review 

15 
ณัชพล หะหวัง, ครรชิต สุวภาคย์รังสี and กัณวัตม์ พลรงค.์ ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการไหว้ครูดนตรีไทย ปีการศึกษา 2559 

Accept after revision 

17 
กัลยา เภอรักษ์ and ขวัญรัตน์ มามาตย์. อุปสงค์การบริโภคอาหารภายในมหาวิทยาลัยและ
อาหารภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

Accept after revision 

19 
Paramee Samphan, Affan Lehnu, Arkom Madaehoh, Netnapa Thongkhao and 
Karanrat Thammarak. การพัฒนาระบบจัดการคลังวัตถุดิบรายงานบัญชี/การเงิน และการ
วิเคราะห์การตลาด กรณีศึกษา ระบบร้านอาหารเลมอนแกรส 

Accept after major 
revision 

20 
Kunchit Sangwan and Phattarawadee Lungyai. ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

21 
พิภัช สอนใย. การน าเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

Accept after revision 

22 
Supunnika Somjaipeng and Jugkkapan Sanpratheab. Mangrove Endophytic fungi 
from coastal area of Thamai, Chanthaburi: alternative source of plant growth 
promoting fungi under salt stress 

Accept after revision 

23 
นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส and นางสาวสารภี จุลแก้ว. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลบนเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ACCEPT 

25 
นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส. การวัดประสิทธิภาพของชุดการเข้ารหัสเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ SSL 
บนเครือข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet 

ACCEPT 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3040187;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3040187;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3042900;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3042900;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3043648;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3043648;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3044808;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3044808;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3045825;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3045825;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3048484;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3048484;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3048562
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3048562
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3049816
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3049816
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3050209
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3050209
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3050294
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3050294
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3050294
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3050989;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3050989;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3053870;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3053870;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

27 
Tharin Phenwan, Patsri Srisuwan and Tanongson Tienthavorn. Perception of 
advance directive in Thai women with cancer: a qualitative study 

Accept after revision 

28 
คคนางค์ บูรณะอ านวย, ก้องเกียรติ ศรีสุวรรณ and กุลณสรรค์ สายขุน. ตู้แช่แข็ง -80 องศา
เซลเซียส: เครื่องใช้ทางเลือกส าหรับเก็บรักษาน้ าเชื้อโคนมแช่แข็ง 

Accept after major 
revision 

29 นุชนาถ เมืองเพ็ชร. การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตนมผงส าหรับเด็กเล็ก 
Accept after major 

revision 

30 
ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ. การวิเคราะห์สถานการณ์ปาล์มน้ ามันและการสร้างความเข็มแข็งของ
ธุรกิจปาล์มน้ ามันในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทย 

 in review 

31 
Athitaya Pathan and Nanchaya Getubol. การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์กับการส่งเสริม
การตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาหมู่บ้านปางขอน (ชาติพันธุ์อาข่า) จังหวัดเชียงราย 
ประเทศไทย 

Accept after revision 

32 
จุฑาฎา เทพวรรณ. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร โดยสร้างหลักการจ าของตนเอง 

Accept after revision 

33 ร าพึง เจริญยศ. การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ผสมเส้นใยธูปฤาษี ด้วยระบบสุญญากาศ ACCEPT 

34 
อนุชา วิทยากร-ภูริพันธุ์ภิญโญ. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลในการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

in review 

35 
Tanawat Kongyot, Ti Jantarapat, Taned Jettana, Teerapat Majam and Patchanee 
Nualchuay. การประเมินขนาดยา vancomycin ตามน้ าหนัก เชิงพรรณนาแบบย้อนกลับของ
ผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Accept after revision 

36 
มณี มีมาก. การพัฒนาวัสดุทดแทนในกรรมวิธีพิมพ์หินเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ
พิมพ์ 

ACCEPT 

37 
ระตี กะเจ. การวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิปากขอ (Hookworm) และพยาธิเส้นด้าย 
(Strongyloides stercoralis) โดยการตรวจอุจจาระ ด้วยวิธี Simple Smear วิธีเข้มข้น 
Formalin Ethyl Acetate Centrifugation และวิธีเพาะเลี้ยงบน Agar Plate 

ACCEPT 

38 
Aurathai Mahawun. การออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

Accept after major 
revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3054568;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3054568;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3054666
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3054666
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3054680;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3055421;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3055421;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3055512;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3055512;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3055512;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3055566
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3055566
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3055627
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3055631
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3055631
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3055688;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3055688;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056354
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056354
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056410
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056410
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056410
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056473
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056473
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3056473


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

39 
กมลนาวิน อินทนูจิตร, นัดดา โปด า, หิรัญวดี สุวิบูลย,์ ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ and สุชีวรรณ ยอย
รู้รอบ. การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอเพ่ือประเมินสถานการณ์ยู
โทรฟิเคชันบริเวณแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา 

Accept after major 
revision 

40 
Kolip Payanglee and Nisaudah Radenahmad. Beneficial Effects of Tender 
Coconut Water (Cocos nucifera L., Arecaceae) on Prevention of Hindbrain 
Atrophy in Ovariectomized Rats: Preliminary Novel Finding. 

Accept after revision 

41 
Chanyanuch Aiadmak and Pantakarn Rongpon. ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีไหว้
เทวดาของชาวไทยเชื้อสายจีน ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

42 
Jesada Buaban. Innovation and Buddhism: When Technological Innovations 
Becoming Tools in Preventing Post-Modernity in Thailand 

Accept after revision 

45 
กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร, ทวิวรรณ มุทะจันทร์, สุพัตรา สุดรัก, อัลนูร ดือเร๊ะ, สิริพร จารุ
กิตติ์สกุล, ธนพร อิสระทะ and วัชราภรณ์ พัทคัน. การศึกษาผลของยาพอกเข่าสมุนไพรเพ่ือ
ลดระดับความรุนแรงของอาการอักเสบในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

Accept after major 
revision 

46 
Sothee Chhun and Jesada Buaban. อัตลักษณ์ทางศาสนา: การผสมประสานความเชื่อ
ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยและพุทธศาสนามหายานของชาวจีนบนเกาะชวาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

Accept after revision 

48 
Nalinee Inthamano, Dinat Lamsub, Jaksit Olarikkachat and Pattana 
Wanawilai. การท านายสถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

Accept after revision 

49 
กัญญา เทพทวีพิทักษ์ and ธงชัย พุฒทองศิริ. การผลิตข้าวเหนียวเปียกล าไยแช่แข็งส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการอาหาร 

Accept after major 
revision 

50 
Assist. Prof. Dr. Voravuth Somsak. Antimalarial, Anti-hemolytic, Hepatoprotective 
and Nephroprotective Activities of Gynostemma pentaphyllum Leaf Extract in 
Plasmodium berghei Infection in Mice 

Accept after revision 

51 
Somrudee Nakinchat and Assist. Prof. Dr. Voravuth Somsak. Antimalarial and 
Anti-hypoglycemic Effects of Moringa oleifera Leaf Extract in Plasmodium 
berghei Infection in Mice 

Accept after revision 

52 
Wararit Panichkitkosolkul. Confidence Intervals for the Reciprocal of a Normal 
Mean with a Known Coefficient of Variation and a Restricted Parameter Space 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3056880;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3056880;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3057349
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3057349
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3057349
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3057496
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3057496
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3057505
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3057505
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3057812;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3057812;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3058112
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3058112
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3058112
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058631;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058734;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058734;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058926;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058926;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058926;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058928;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058928;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058928;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058995;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3058995;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

53 
Urai Jaraeprapal and Kamlai Somrak. รูปแบบการด าเนินงานของทีมประสานวิชาการใน
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Accept after major 
revision 

55 
ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

in review 

56 
ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ. การศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

in review 

57 
Ye Zhengyi. Can a gay become a monk? Sexuality and Religious Freedom in 
Contemporary Thailand 

Accept after revision 

58 
สมบัติ พุทธจักร. สัมประสิทธิ์การน าความร้อนของคอนกรีตบล็อกแทรกแผ่นยางธรรมชาติ ผสม
ยางรีเคลม และล าต้นกล้วย 

Accept after revision 

60 
นัทน์นภัส เพชรคงทอง. ศักยภาพการพัฒนาเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยสี
เขียว : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ACCEPT 

61 
นิธิตา ปิยอมรพันธุ์, สาลินี ไชยกูล and วรางคณา ราชช ารอง. สถานะความจ าและสถานะ
ความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่บ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

Accept after revision 

63 
สราวุฒิ ทองศรีค า. Video Streaming: รสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ออนไลน์ในวัฒนธรรม 
(ดิจิทัล) ศึกษา 

Accept after revision 

64 Krisda Mekakad. โลกาภิวัตน์กับปรากฏการณ์เฟ่ืองฟูของไสยศาสตร์กรณีศึกษาผีกุมาร Accept after revision 

65 
Naymul Karim, Nutjaree Jenduang and Jitbanjong Tangpong. Anti-Glycemic and 
Anti-Hepatotoxic Effects of Mangosteen Vinegar Rind (MVR) from Garcinia 
mangostana Against HFD/STZ Induced Type II Diabetic (T2D) Mice 

ACCEPT 

66 
Thongchai Sae-Chia. ภาพน าเสนอตัวละครวัยรุ่นหญิงในละครชุดแนววัยรุ่นชายรักชาย: 
การศึกษาในฐานะค าสอนร่วมสมัย 

Accept after revision 

67 
Prakit Chaithada, Juthamas Supapan, Phetcharat Rodthuk and Saowalak 
Chainarong. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากผล ใบ กิ่ง และดอก ของต้นบุนนาค 

Accept after revision 

68 Sermsak Khunpol. Background, Meaning and Deconstruction of Nora Klon at Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059086;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059086;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059378;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059378;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059379
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059379
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059387
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059387
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059389;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059389;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059393;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059393;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059418
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059418
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059418
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059496
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059496
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059524
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059530;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059530;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059530;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059545;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059545;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059574;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059588;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

Trang Province. 

69 
Chanagun Chitmanat and Tipsukhon Phimpimon. การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดอินทรีย์ใน
ประเทศไทย 

Accept after revision 

70 
Parinuch Chumkaew, Jaraslak Pechwang, Atiphon Phatthiya, Uraiwan Werapun 
and Theera Srisawat. Chemical Constituents from Brucea javanica and Their 
Biological Activities 

Accept after revision 

71 
Theerapoom Boonprab, David J. Harding, Phimphaka Harding, Adil Alkaş and 
Shane G. Telfer. Synthesis, Characterization, Anion Effects and Magnetic Studies 
of Iron (III) Complexes of the naphEen Ligand 

Accept after revision 

72 
Noppadol Saleepoch. ภาพแทนความเป็นหญิงในละครอิงประวัติศาสตร์เกาหลีเรื่อง จามอง 
ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน 

Accept after revision 

73 
สุภาภรณ์ จันปาน. การพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือการบริหารจัดการค่าน้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ACCEPT 

75 
Prachaub Chaibu. ผลผลิตของไส้เดือนน้ าในการใช้ประโยชน์ของเสียจากระบบการเลี้ยงปลา
ดุกอะควาโปนิคส์ ในสัดส่วนและความหนาแน่นที่ต่างกัน 

ACCEPT 

76 
Nuttaphong Jantaruphun, Soraya Talengpa-Ala, Nalinee Inthamano and Seree 
Chanah. แอนดรอยด์แอปพลิเคชันข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Accept after revision 

77 
Praphatson Klangsin, วราภรณ์ บัวศรี, ธันยาพร เนียมโสม, ยุวกรรณ์ ดิลกลัคณาภรณ์, ฟารี
ดา อาแว, กฤษฎิ์ บูรพา and สิริลักษณ์ เปียคง. ความชุกของความรู้สึกไม่สบายร่างกายที่
สัมพันธ์กับท่านั่งในห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Accept after revision 

78 
Pongsak Nillavorn. ลายบัวรวนในศิลปะทวารวดี : รูปแบบและความสัมพันธ์กับศิลปะเขมร
สมัยก่อนเมืองพระนคร 

Accept after revision 

79 Sarun Makrudin. วัชระ: คตแิละรูปแบบที่พบในศิลปกรรมไทย Accept after revision 

80 
Prasert Nonthakarn and Pongpun Ratchapakdee. การศึกษาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ในน้ ายางพาราสดด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้า 

Accept after major 
revision 

81 Jaruwan Rerksom and Piyawut Keawka. ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์รองเง็ง กรณีศึกษา Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059620;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059620;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059627
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059627
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059630;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059630;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059641;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059641;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059647;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3059647;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059979
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3059979
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060161
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060239
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060239
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060246;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060246;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060256;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060267
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060267
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060271


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ต าบลรัษฏา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

83 
Narat Kruengthaisong, Paruhas Jampa and Sawittree Nuwongsri. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์รสต้มย ากุ้ง 

Accept after major 
revision 

84 
อุไรวรรณ เอกประยูร. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ACCEPT 

85 
Paweerisa Choichuedee, Uthaiwan Suttisansanee, Chatrapa Hudthagosol and 
Promluck Somboonpanyakul. Sweet sticky rice puree diet for elderly with 
dysphagia 

Accept after revision 

86 
กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี. การศึกษาสันติภาพภายในกิจกรรมกลาง การอบรบประสบการณ์วิชาชีพ 
มสธ. Peace Education within common experience of Professional Training, STOU 

Accept after revision 

87 

Sarun Peangchan, Pongthon Rudeeakaraseree, Chulaporn Punkumnerd, 
Wachirasak Pokakorn, Wichukorn Dandecha, Nawapho Chaiyasain, Manit 
Jitprapai, Premrudee Noonsang, Supaporn Thongchan, Kunachit 
Sukpatthanasikun, Ekkasitthi Phajongjityangkoon and Danainat Changruang. ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ACCEPT 

89 
จักรินทร์ น่วมทิม, อนุชา ขวัญสุข and วิชัย มาแสง. เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของแนว
เชื่อมอลูมิเนียมเจือ AA6063-T5 โดย กระบวน การเชื่อมความเสียดทานหมุนกวนกับ
กระบวนการเชื่อมมิก 

ACCEPT 

90 
อุมาภรณ์ เพชรเกิด. การพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือจัดการรายได้แผ่นดินของอ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Accept after revision 

91 พรสุดา สุมาลี. ระบบขายไม้เก่าโรงไม้อัลลาวี Accept after revision 

93 
Pijittra Taweepong, Jareeporn Ram-In and Patthama Kanjanarak. การศึกษาการใช้
น้ าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน้ าตาลในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเชอร์เบทมัลเบอร์รี่ 

Accept after revision 

94 
Surattana Sornprasom, Ponlawat Kamlangkue and Thippika Thorarit. การพัฒนา
บะหมี่สดเสริมผักโขม 

Accept after major 
revision 

95 
Jetnipat Songkerdthong, David Harding and Phimphaka Harding. Octahedral Co(II) 
Single-Ion Magnets 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060357
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060357
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060369
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060369
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060403;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060403;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060413;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060413;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060419
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060419
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060503;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060503;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060503;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060511;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060511;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060517
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060533;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060533;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060535
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060535
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060569
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3060569


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

96 
Peeranuch Poungsripong, David Harding and Phimphaka Harding. Spin crossover 
in [Fe(qsal-OR)2]NO3 complexes 

Accept after revision 

97 
Yurachat Janpatompong, David Harding, Phimphaka Harding and Shane 
Telfer. Investigation of Fe(III) spin crossover complexes using X-ray 
Crystallographic studies 

Accept after revision 

98 
Janthira Kaewsrithong and Romran Chusie. การลดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน
เนื้อเยื่อหอยแครง 

Accept after major 
revision 

99 
Parida Pakbara and Supapron Wangpon. ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ผ้าบาติกแบบลาย
เขียน ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

100 
Sermsak Kerdwan, Yongyut Sajapoch and Pisut Putasit. การพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง
อัตโนมัติ 

ACCEPT 

101 
Chanchay Chitchai and Kanaksin Wanreak. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 
ประการส าหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

102 
Sukitta Pankeub and Porntida Buntha. ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ 
หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ต าบลรัษฏา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

103 Natthawadee Jidwongwai and Jirawan Pukdee. นามสถานในจังหวัดภูเก็ต Accept after revision 

104 Nuttapon Yodmora and Suntaree Sudjit. พัฒนาการเมืองภูเก็ต พ.ศ.2238-2476 Accept after revision 

105 
นุชนาถ คงช่วย, พนิดา มนตรี, ชนิดา สุจริต, ชัญญานุช ตั้งเคหะนาม and ชญานิษฐ์ รติคณิต
พงศ.์ แนวโน้มธุรกิจกีฬาชนโค กรณีศึกษาสนามกีฬาชนโคบ้านปากพล อ าเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง 

Accept after revision 

106 
Arpaporn Rienchai and Chotirod Rittidet. ความสุขในการท างานของครูในสังกัดเทศบาล
นครภูเก็ต 

Accept after revision 

107 
Onuma Arman and Siri-On Srihawat. ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองมุดง 
ชุมชนบ้านบ่อแร่ จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

108 
Jutarat Suwannachote and Patcharaporn Buatong. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060572;a=12684668
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https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060752;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060752;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060768;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060768;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

109 Netipong Longha. พัฒนาการกลุ่มตระกูลชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2500-2550 ACCEPT 

110 
Salisa Jankaew and Nittaya Fhamungkorn. ศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของประชาชนในเขตต าบลรัษฏา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ACCEPT 

111 
Janyaporn Martnoiy and Patsuang Thonghuy. ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

Accept after revision 

112 
Montira Kuapanish and Jamjit Chuchat. พ้ืนที่การท าเหมืองแร่ดีบุก พ.ศ. 2436-2538 
ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

113 
Wipaporn Kiawdum and Kantika Raksajit. ศึกษาความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอนวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Accept after revision 

114 
Ratchadawan Rungrueng and Alisa Chaiyapong. ผลกระทบการกัดเซาะแนวชายฝั่ง
ทะเลที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 

Accept after revision 

115 
Apichaya Thaneerat, Jongpisut Kongsawat, Mukda Thammakirati, Pawel 
Barczynski, Tadeusz Wibig and Punsiri Dam-O. อุโมงค์ลมอย่างง่ายส าหรับใช้
ประกอบการเรียนการสอนอากาศพลศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 

Accept after revision 

117 
Piyamani Somkid and Nitaya Hobut. ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอพียง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

119 
Thunwalai Hongsom, Kiatgumjorn Kusol and Thidarat Eksirinimit. การศึกษาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Accept after revision 

120 Khobkun Somboonwong. ภาพแทนเพศสถานะในอาชญนิยายเรื่อง The girl on the train Accept after revision 

121 
Benjaporn Juntarakote. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Accept after revision 

122 
Chaiyun Juntawong and Teadkiat Chavangkol. ศึกษาลักษณะความเชื่อการตั้งศาลพระ
ภูมิของประชาชนในเขตเทศบาลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

124 
จิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น. การพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยกิจกรรมเกมถอดรหัสการคูณ 

Accept after revision 

125 Chamaiporn Buddharat. Students’ Perceptions of TOEIC Test in Nakhon Si Accept after major 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3060825;a=12684668
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https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061026
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061050
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061050
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061099;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061132
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061132
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061217
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061217
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061537;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061537;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061559;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

Thammarat Rajabhat University revision 

126 
Nateetorn Chiankaew. การศึกษาผลกระทบของล่อฟ้าขณะสับสวิตซ์ผ่านสายอันเดอร์กราวด์
ด้วยโปรแกรม PSCAD/EMTDC 

Accept after major 
revision 

127 
Chamaiporn Buddharat. Problems Encountered in Taking TOEIC Listening Test 
by 4th Year Business English Students of Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University 

Accept after major 
revision 

128 
Mohd Syamril Aklmar Bin Chek Kassim. NEW RESEARCH TOOL IN TEACHING 
MALAY LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE 

Accept after major 
revision 

130 ศศิธร วงศ์เรือง. การใช้ไคโตซานควบคุมจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเสื่อมเสีย 
Accept after major 

revision 

132 
เกียรติก าจร กุศล. สถานการณ์การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ACCEPT 

133 
เกียรติก าจร กุศล. ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ACCEPT 

134 
กฤตเมธ อัตภูมิ. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Accept after revision 

135 
Pennapa Waiyawek. การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่า 

Accept after major 
revision 

136 
Sirijitti Panngoen. ความสมดุลของหยิน- หยาง : ศาสตร์การรับประทานอาหารของคนใน
ปักก่ิง 

Accept after revision 

137 
Sakchai Muangsrinoon. EVALUATE ENSEMBLES ALGORITHMS OF PHYSICAL 
ACTIVITY RECOGNITION MODEL 

ACCEPT 

138 
เจนจิรา หมื่นเร็ว. การตอบสนองของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (Pennisetum purpureum × 
P. americanum cv. Pakchong1) ต่อระดับออกซิเจนและเหล็กเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การบ าบัดน้ าเสีย 

Accept after major 
revision 

139 นาตยา แก้ววิเชียร. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ต าบล Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061561
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https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061563
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หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

ตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

140 ภนิดา จิตนุกุล. การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความภาษาไทย Accept after revision 

141 
Supaluk Makchumpon, Chaiyapoom Bunchasak, Theerawit Poeikampha and 
Choawit Rakangthong. ผลของการเสริม Bacillus subtilis ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพ
การผลิต และคุณภาพไข่ 

Accept after revision 

142 
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์. "จากความหวังของชาติสู่ศัตรูของรัฐ: 3 ปีของการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกในสังคมไทยต่อนักศึกษาก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519” 

ACCEPT 

143 
Aumpika Kesornsit, Manit Nuinoon, Nutjaree Jeenduang, Dararat Horpet and 
Thunyaluk Plyduang. Gene Frequencies of α-Thalassemia in Nakhon Si 
Thammarat Province 

ACCEPT 

144 
Anantanit Chumsri, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej 
Jaroensutasinee. Season and types of containers affecting Aedes mosquito 
larvae abundance in Lansaka District, Nakhon Si Thammarat, Thailand 

Accept after major 
revision 

145 
Siranan Hohum. วาทกรรมเหตุการณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ 

Accept after revision 

146 
Pichet Saengthong. "ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา...": การเมืองของกวีนิพนธ์ และกวีนิพนธ์
ของการเมืองใน 'วรรณกรรม คสช.' 

Accept after revision 

147 
Sharon Lazaro, Phimphaka Harding, Upsorn Boonyang, David Harding and Shane 
Telfer. Effects of Varied Micellar Conditions on the Reverse Microemulsion 
Synthesis of [Fe(qsal)2]NO3 Nanoparticles 

Accept after revision 

148 
Attawut Seubpradit. แนวทางสร้างการยอมรับโรงไฟฟ้าชีวมวลจากปาล์มน้ ามันในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

Accept after revision 

149 
Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej 
Jaroensutasinee. WHY DO UCA ROSEA MALES AND FEMALES BUILD CHIMNEYS 
AROUND THEIR BURROWS? 

Accept after revision 

150 
Sirirat Somchuea, Krisanadej Jaroensutasinee and Mullica Jaroensutasinee. Event 
Detection for Coral Sensor Network 

Accept after major 
revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061656
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061690
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061690
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061754;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061754;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061756
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061756
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061761
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061761
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061762
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061762
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061772;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061772;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061787;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061787;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061789
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061789
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061811
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061811
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061830
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061830


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

151 
กาญจนา ค ามา. ปัญหาการปล่อยชั่วคราวกรณีจ าเลยหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้น
ศาล 

Accept after revision 

152 

Kanitta Keeratipattarakarn, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej 
Jaroensutasinee. Using Spatial Information Systems to Find Appropriate Location 
of Building the Check Dam at Na Reng Sub-District, Noppitum District, Nakhon Si 
Thammarat, Thailand 

Accept after revision 

155 
Sanhanat Deesamutara and Krisanadej Jaroensutasinee. Construction of Parallel 
Computing Cluster with Raspberry Pi(s) 

Accept after revision 

156 
วาลุกา เอมเอก. โครงการแปลงโกงกางสีเขียวชุมชนบ้านหน้าทับ : ผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกโกงกางจาก นักท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Accept after major 
revision 

157 
Prachyaporn Inthongkaew, Kittisak Likhitwitayawuid and Boonchoo 
Sritularak. สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสจากเอ้ืองเงินหลวง 

ACCEPT 

159 
วราวุฒิ ดวงศิริ. การวิเคราะห์องค์ประกอบของฝุ่นละอองในอากาศด้วยเทคนิคเทคนิคการท า
แผนที่แสดงการกระจายตัวของธาตุ 

Accept after revision 

160 เจริญขวัญ ลิ่มศิลา. การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิธีการสอนแบบหมวกหกใบ Accept after revision 

161 
สุรางค์ อาจณรงค.์ การสร้างอ านาจต่อรองของผู้หญิงขายบริการในเมืองชายแดน : ศึกษากรณี
เมืองเบตง จังหวัดยะลา 

Accept after revision 

162 Piyanan Teabsornchai. ระบบน าชมพิพิธภัณฑ์บัวเสมือนจริงด้วยเทคนิคพาโนรามา Accept after revision 

163 
รุ่งโรจน์ จีนด้วง, อเนก สิทธิชัยวรากูล and กฤษฎา คงแก้ว. การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ 

Accept after major 
revision 

164 
Peerapol Kampun, Oranit Peelae and Jirarat Ieamsaard. อัลกอริทึมส าหรับการคัด
แยกมะม่วงโดยใช้การประมวลผลภาพและนาอีฟเบย์ 

ACCEPT 

165 
Prapas Tongrak. การพัฒนาเครื่องมือจัดการเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์บนพ้ืนฐานของ
แบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถ: ซีเอ็มเอ็มไอ 

Accept after revision 

166 Piboonwan Insiti, Phimphaka Harding, David Harding, Jitnapa Sirirak and Kittipong 
Chainok. Novel Zn(ll) complexes: Synthesis spectroscopy X-ray structure and 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061842;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061842;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061843;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061843;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061843;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061868
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061868
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061918
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061918
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061928;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061953
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061953
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061960;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061977;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061977;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061984;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061991;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3061991;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061997
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061997
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061999
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3061999
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062088


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

DFT calculations 

167 
Patcharaporn Homkrun and Supot Kasem. สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารทุติยภูมิที่
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบ
แห้งของข้าว 

Accept after revision 

168 
Pitchaporn Pruengpradit, Buncha Chinnasri and Anongnuch 
Sasnarukkit. Identification of Root-Knot Nematodes on Turfs in Golf Courses. 

Accept after revision 

169 
Apinya Patigo, Phimphaka Harding, David J. Harding, Nutnaree Pukkapan, 
Darunee Sertphon, Nuanjuta Niamjan, Asma Samoh and Teerapol 
Salicupt. Developing spin crossover thermal sensors 

Accept after revision 

170 
อนุสรา จันทร์แสง and สุพจน์ กาเซ็ม. การคัดเลือกแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
ควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวที่ติดมากับเมล็ด 

Accept after revision 

171 
Nooriyah Matae, Masna Sa-I and Warunee. Hajimasalaeh. การตรวจแยกแบคทีเรีย 
Vibrio spp. ในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานีโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อ 
Vibrio spp.ชนิดต่าง ๆ ด้วยวธิี dot blotting 

Accept after revision 

172 
Wanlop Srisamran. การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตัวละคร 3 มิติ จากภาพถ่ายหลาย
มุมมอง ส าหรับงานแอนิเมชันและการพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

Accept after revision 

173 
Nasura Tabasa, Souwalee Tayeh and Warunee Hajimasalaeh. การตรวจสอบการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม Vibrio ในหอยครางในตลาดสดเมืองใหม่ ด้วยวิธี dot 
blotting 

Accept after revision 

174 

Salila Cetthakrikul, Ruchada Sri-Amad, Weerapong Poodok, Siyamon Sirisamran, 
Natnicha Yousoh and Anissa Hayiyusoh. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเดินหกนาที
กับคุณภาพชีวิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการทรงตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
และเส้นตรง ในผู้สูงอายุ 

Accept after major 
revision 

175 
Kittikorn Ardkool and Supattra Kheangreang. ปัจจัยที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมืองของประชาชน ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Accept after revision 

176 
Aranyika Rerngkit and Janthip Hmadting. ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญปี พุทธศักราช 2559 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062126;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062126;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062126;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062189;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062221;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062222;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062222;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062224;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062224;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062224;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062258
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062258
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062282;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062282;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062282;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062283
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062283
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062283
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062359;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062359;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062425
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062425


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

177 
มโนรส บริรักษ์อราวินท์ and จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์. ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตด้วย Raspberry Pi 

Accept after major 
revision 

178 
Pennapa Kooviboonsin, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej 
Jaroensutasinee. Impact of Tourism on Mosquito Diversity and Abundance 

Accept after revision 

179 Natnaree Phukkaphan. Anion-driven Abrupt Spin Crossover ACCEPT 

180 
กิติศักดิ์ ชุมทอง and สมเกียรติ อินทรักษ์. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุใน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Accept after revision 

181 
พาพร ศิริผึ้ง. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการบริหารจัดการและความได้เปรียบ ทางการ
แข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

in review 

182 
Kasinee Nakmanee, Jumras Pitakphongmatha and Nathaphon 
Boonnam. Internet of Things for Smart Farming: integrated into Reality 

Accept after revision 

183 
Pawena Sangyong and Dondanai Tuion. ภูเก็ตหลังการเสด็จประพาสต้นของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ร.ศ. ๙๐ (พ.ศ. ๒๔๑๔) และ ร.ศ. ๑๐๙ 
(พ.ศ. ๒๔๑๔) 

ACCEPT 

184 
Phakarat Rotduang and Parintip Rattanaburi. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานฐานวิจัยต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Accept after revision 

185 
ณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว, ปุญญิสา เวสวรรณ, วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล, ธรรมรง เอียดคง and 
Phongpichit Channuie. กลศาสตร์การแกว่งของลูกตุ้มฟิสิคัลเมื่อทอร์กต้านเป็นฟังก์ชันขึ้นต่อ
ความถี่เชิงมุม 

Accept after revision 

186 
Nirawan Kwanmuang and Atchara Wuttiban. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

Accept after revision 

187 ศิริพันธ์ เทพมาก and จริยา ผิวผ่อง. สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องภาษามลายู ACCEPT 

188 
Pairot Sena, Krisanadej Jaroensutasinee and Mullica Jaroensutasinee. An 
Environmental Monitoring System for Smart Farm using Internet of Things 

Accept after revision 

189 Vorakorn Thampiban-Udom and Suchada Chitkla. วัจนกรรมการขอโทษของเด็กไทย : Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062449;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062449;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062457;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062458
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062514
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062514
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062529
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062529
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062592
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062593;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062593;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062593;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062606
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062606
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062606
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062643
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062643
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062650
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062650
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062673
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062720
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062720
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062729


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

กรณีศึกษาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 

190 
Prapatsorn Jitthiang and Pamornrat Kueseng. Preparation of silica 
nanoparticles/polydimethylsiloxane coating for 96-blade solid-phase 
microextraction 

Accept after revision 

191 
Niarisah Lohna. ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์ 
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

Accept after revision 

192 
Pawnpirun Pliankong, Padungsak Suksa-Ard and Surawit 
Wannakrairoj. Accumulation of Vinblastine and Vincristine in Growth curve phase 
from Suspension culture Catharanthus roseuse (L.) G. Don Cells 

Accept after revision 

193 
Naphatchamon Thongkam. เครื่องแก้วที่พบในแหล่งโบราณคดีชายฝั่งทะเลในภาคใต้ของ
ประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 กับความสัมพันธ์และเส้นทางการค้าระหว่างชุมชนโบราณ
ในคาบสมุทรไทยและดินแดนภายนอก 

Accept after revision 

194 
Phantida Limsripraphan. Comparison of Kale growth rate using automatic 
control and conventional hydroponics techniques 

ACCEPT 

195 Taweeluck Pollachom. ‘การเหยียดหญิง’ ในประวัติศาสตร์ปรัชญาตะวันตก Accept after revision 

196 
อินสวัสดิ์ เลี้ยงเชื้อ, ชัยรัตน์ เพ่ิมพล, สุริยา รัตนะ and ชิตณรงค์ เพ็งแตง. การพัฒนาหุ่นยนต์
เคลื่อนที่เพ่ือเก็บเศษโลหะ 

ACCEPT 

199 
พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล and พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล. การออกแบบและสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ
ต้นแบบส าหรับใช้ภายในบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก Construction of biogas digester for 
household unit 

Accept after major 
revision 

200 
Piyada Jittangprasert, Thanyaluck Somsaeng and Kem Pumsa-Ard. A Low-cost 
and Simple Lab-on-a-chip for Determination of Ethanol 

Accept after revision 

202 
ธาม วชิรกาญจน์. การปรับตัวและเปลี่ยนถ่ายของเรือนพ้ืนถิ่นหมู่บ้านทะเลน้อย ภายใต้บริบท
แวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิต 

Accept after major 
revision 

203 
ลักษมณ อยู่ศิริ. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแห้งและขนาดอนุภาคของผงเมล็ด
แตงโม และผงเมล็ดถั่วดาวอินคาต่อคุณภาพของมาร์ซิแพน 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062762
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062762
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062762
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062785
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062785
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062849
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062849
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062877;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062877;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062877;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062894
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062894
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3062951
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062966;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3062966;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3063742
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3063742
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3063742
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3063888
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3063888
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3063945;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3063945;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3063960;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3063960;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

204 
ชนากานต์ จันทร์ศิลา and นภัสรพี เหลืองสกุล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแป้งนึ่งจากแป้ง
ข้าวเจ้าดัชนีน้ าตาลต่ า 

Accept after revision 

205 ภูวดล สังข์ชาติ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผัดมังสวิรัติบรรจุกระป๋อง 
Accept after major 

revision 

206 
Rewadee Anuwattana, พรรณิภา กมลพรรณพร and ปัทมาพร พ่วงงามพันธุ์. ผลของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาบนตัวรองรับ SBA-15 ต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ าเสียไบโอดีเซล 

ACCEPT 

207 
เรวดี อนุวัฒนา, พรรณิภา กมลพรรณพร and สุภิญญา ยินดี. การผลิตปุ๋ยซีโอไลต์จากเถ้าชาน
อ้อยโรงงานน้ าตาลเพื่อก าจัดสารฆ่าเชื้อราคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 

ACCEPT 

208 
Rana Dhar and Warangkana Chunglok. Isoliquiritigenin from Butea monosperma 
suppresses pro-inflammatory mediators in lipopolysaccharide-induced RAW 
264.7 cells 

Accept after revision 

209 
Sirinya Thungtong and Warangkana Chunglok. Curcumin enhance synergistic 
effect of cisplatin on antiproliferation in human oral squamous cell carcinoma 
cells 

ACCEPT 

210 
กษิญา เก้าเอ้ียน. แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาธารณะเพ่ือส่งเสริมการเป็น
มรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Accept after major 
revision 

211 
Saran Phunnarong, Chanchai Leawphet, Phusit Horpet, Mullica Jaroensutasinee 
and Krisanadej Jaroensutasinee. Coral reef diversity at Pha-ngan Island, Surat 
Thani 

ACCEPT 

212 
ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและ
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

Accept after revision 

213 
กิจฐเชต ไกรวาส and อาภาภรณ์ สุขหอม. การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
: ตัวอย่างความส าเร็จในประเทศต้นแบบที่ดี 

Accept after revision 

214 
อาภาภรณ์ สุขหอม. การจัดการการท่องเที่ยงแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

in review 

215 Charoon Charoennetkul. กลสมบัติของแผ่นซีเมนต์บอร์ดผสมทะลายปาล์มน้ ามัน ACCEPT 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3063965
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3063965
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3063971;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065343;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065343;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065344;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065344;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065446;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065446;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065446;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065448;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065448;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3065448;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066172;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066172;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3066404
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3066404
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066407;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066407;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066778;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066778;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066783;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3066783;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3067564


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

216 
นพรัตน์ ค าปาน, อนุชสรา แก้วทอง, เปรมฤดี คงทรัพย์ and จิตตาภรณ์ มงคลแก่น
ทราย. ความชุกของความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของบุคลากรส านักงาน ใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ACCEPT 

217 
เรวัต สุขสิกาญจน์. การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภาพแกะหนัง
ตะลุง 

ACCEPT 

218 Puan Pengseng. การใช้เครื่องเติมอากาศในการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อกุ้งร้าง Accept after revision 

219 
Puan Pengseng. ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินโดยวิธีการจัดการแบบ
ต่างๆ 

Accept after revision 

220 
Jiraporn Tepwarin. การวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพในอุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกของประเทศไทย 

Accept after revision 

221 
Udomsak Saengow. Decision Rules in Economic Evaluation of Healthcare 
Programs 

ACCEPT 

222 
Natta Jaigrajang and Parawee Rattanakit. A simple flow injection 
spectrophotometry for determination of Fe (III) using natural reagent extracts 
from Phyllanthus emblica Linn. 

Accept after revision 

223 
Piyawan Hetthong. ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างองค์กรแบบกระจายอ านาจ ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม และระดับการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน : 
กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย 

Accept after major 
revision 

224 
ฉัตรวลี นิยมญาติ, วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล, พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย and Thammarong 
Eadkhong. การหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยจากการกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็งทรงกลม 

Accept after revision 

225 
Jutatip Petkaew. การศึกษาชนิด ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณ 
เกาะท่าไร่ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ACCEPT 

226 
Suchanuch Chusuwan. การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่
ในแนวหญ้าทะเล บริเวณเกาะท่าไร่ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Accept after major 
revision 

227 
Ms.Chonnikan Sangmek, Ms.Raviwan Kaewkhao and Mr.Nathaphon 
Boonnam. Recirculating Aquaculture System Technologies for Smart Farming 
Aquaponics Prototype 

Accept after revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3068370
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3068370
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3068490;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3068490;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3068551
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3068558;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3068558;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3068775;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3068775;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3069216
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3069216
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3069442
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3069442
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3069442
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3069620;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3069620;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3069620;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3069694;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3069765
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3069765
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3069873;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3069873;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070189;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070189;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

228 
เสาวภาคย์ สงชู and สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์. การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในขยะมูลฝอย
ชุมชนภายในหอพักลักษณานิเวศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ACCEPT 

229 
Sumet Khumphairan and Rasimate Maungchang. Smoothed Particle 
Hydrodynamics Simulation of Waves Generated by a Rigid Box 

Accept after revision 

230 
รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ and Chat Phacharadummakul. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่สู่การค้าระดับประเทศ 

Accept after revision 

231 
สุวิตา แก้วอารีลาภ. กระบวนการคิดก่อนเริ่มต้นด าเนินธุรกิจ ส าหรับผู้ประกอบการหัตถกรรม
ผ้า ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 

Accept after major 
revision 

232 
ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง. การเรียนการสอนมรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพ่ือการออกแบบ กรณีศึกษา
หนังตะลุง 

Accept after major 
revision 

233 ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง. แนวทางการบูรณาการเทคนิคหัตถกรรมในการออกแบบเครื่องประดับ 
Accept after major 

revision 

234 
ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง. การออกแบบบรรจุภัณฑ์กลางส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องถมนคร เพื่อ
แสดงอัตลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Accept after major 
revision 

235 
ปรัชญา กฤษณะพันธ์. กระบวนการคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา พ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา 

Accept after major 
revision 

236 
อนุรักษ์ สิงห์ชัย. วิถีการด ารงชีพข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ในชุมชน
ไทยจังหวัดสมุทรสาคร 

Accept after major 
revision 

237 
Jintana Lertsakul and Nutworadee Kanittinsuttitong. Potential Development of 
cultural tourism and local wisdom in Nakorn Si Thammarat province to support 
ASEAN Economic Community 

Accept after revision 

238 
Siwaporn Pinkaew and Kanjana Bobthong. ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะ
โภชนาการในหญิงให้นมบุตรที่อาศัยอยู่ ในต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

Accept after major 
revision 

239 
Kitikorn Dowpiset and Panjamaporn Sethjinda. The effect of perceived risks and 
social influence towards the applicable intention of PromptPay 

ACCEPT 

240 Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut and Hatairat Yeeyasan. ลักษณะสัณฐาน
วิทยาและโครงสร้างรูพรุนของคาร์บอนรูพรุนที่ถูกกระตุ้นด้วยแก้สคาร์บอนไดออกไซด์: 

ACCEPT 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070415
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070415
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070716
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https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070745
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070749;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070749;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070751;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070752
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070752
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070756
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070756
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070757
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070757
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070760;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070760;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070760;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070761
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070761
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070804;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070804;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070805
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070805


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในการกระตุ้น 

241 
ภริตพร แก้วแกมเสือ. การศึกษาแนวทางการออกแบบของที่ระลึกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

Accept after revision 

242 
อับดุลรอยะ ปาแนมาแล. ความเป็นวิทยาศาสตร์ของคัมภีร์อัลกุรอ่าน : ศึกษาเฉพาะบาง
โองการที่เกี่ยวกับจักรวาล 

Accept after revision 

243 
Djusmalinar Djusmalinar. Problem Based Learning (PBL) activities in the process 
of teaching and learning of Malay Language 

Accept after revision 

244 Suneeta Kasor and Sukhuma Chitapornpan. การจัดการขยะอย่างยั่งยืน เกาะพีพี 
Accept after major 

revision 

245 
พัชรินทร์ สุภาพันธ์, รภัสสรณ ์คงธนจารุอนันต์, จ าเนียร บุญมาก, ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ and 
พัชรี อินธนู. กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

in review 

246 
Piyaboot Sumettikoon. ความยุติธรรมทางอาหาร: มุมมองทางปรัชญา Food Justice: 
Philosophical Perspectives 

Accept after revision 

247 
ดุจดาว คนยัง. การให้ผลผลิตและโปรตีนของหญ้า 4 ชนิด ที่อายุการตัด 40 และ 50 วัน 
ภายใต้การจัดการในระบบอินทรีย์ 

Accept after major 
revision 

248 
พันธ์ศักดิ์ สมทรง. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุของฝุ่นละอองจากบรรยากาศบริเวณ
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ACCEPT 

249 
Satit Khwanchum and Suriya Mangsuwan. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายชนิดภายนอกอาคาร กรณีศึกษา กลุ่มอาคารบ้านพัก
บุคลากร วลัยนิวาส 7-10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ACCEPT 

250 
Pailin Chaidech, Apsorn Sattayakhom, Apichart Suksamrarn, Anan Athipornchai 
and Warangkana Chunglok. สารบริสุทธิ์จากขิง (Zingiber officinale) และขม้ิน 
(Curcuma longa) ต้านการเคลื่อนที่ ของเซลล์มะเร็งช่องปาก (CLS-354/DX) 

ACCEPT 

251 
Warakorn Sudjarit. ธาตุอาหารและการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชภายในระบบนิเวศลุ่มน้ า 
บริเวณลุ่มน้ าสาขาย่อยล าปาวตอนล่าง 

ACCEPT 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070812;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070812;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070815
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070815
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070822;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070822;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070834
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070845
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070845
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070861
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3070861
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070880;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070880;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070881;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070881;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070911;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070911;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070911;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070941;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070941;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070947;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070947;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

252 
Anurak Thungtong and Neeranart Keawprasert Rakangthong. การประยุกต์ใช้
ซอฟแวร์ภูมิศาสตร์สารสนเทศท่ีถูกพัฒนามาจากโปรแกรมไพธอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
โรงเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ACCEPT 

253 
Kanokwan Wangmueang and Sukhuma Chitapornpan. การศึกษาศักยภาพการเกิดก๊าซ
ชีวภาพจากระบบหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวจากขยะเศษอาหารร่วมกับไขมัน
จากบ่อดักไขมันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ACCEPT 

254 
Khanittha Sooksawad. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมและผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร:กรณีศึกษาองค์กรประเภทรัฐวิสาหกิจ 

in review 

255 รุ่งอรุณ ออมสุวรรณกุล. ผลของการหน่วงความร้อนของผงใบยูคาลิปตัสที่ผสมในผนังอิฐบล็อก ACCEPT 

256 
Kanokwan Thongnok. การศึกษาปริมาณฝุ่นละออง PM10 และความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบธาตุในฝุ่นละออง PM10 ในอาคาร ศูนย์การค้าเสื้อผ้า อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ACCEPT 

257 
Duanraem Phangkeio, Arthit Thatthan, Suwatjana Suksiri and Bunyarit 
Wangngon. โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน 

ACCEPT 

259 
Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara and Hiroshi Noguchi. Chemical 
constituents of Herbal Tea, Krishna Tea (Aquilaria subintegra; Thymelaeaceae) 
and its DPPH-free radical scavenging activity 

Accept after revision 

260 ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนใต้ผ่านเพลงเรือเกาะพะงัน Accept after revision 

261 
ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล, บุษยา มูลศรีแก้ว and วินัย กลิ่นหอม. เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาสกุล 
Trametes ในประเทศไทย 

Accept after revision 

262 
บุณฑรี จันท์กลับ and พชรพงษ์ หล่อตระกูล. การศึกษากระบวนการท างานภายในแผนก Sale 
กรณีศึกษาบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 

in review 

263 
อมรรัตน์ ใยอ้ิม and บุณฑรี จันท์กลับ. การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับ
สินค้าของคลังสินค้า กรณีศึกษา แผนก Inbound (สินค้าขาเข้า) บริษัทซิวลิค ฟาร์มา 

in review 

264 
โอภาส ทองภิญโญชัย and บุณฑรี จันท์กลับ. การศึกษาหาแนวทางการลดข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าของแผนกส่งออกทางอากาศ กรณีศึกษา บริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
แผนก Air Export 

in review 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070948;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070948;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3070948;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3071086;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3071086;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3071086;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071125
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071125
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071147
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071152
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071152
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071152
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3071251;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071352
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071352
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071352
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3071379;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071742
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3071742
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3072509
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3072509
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3072510;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3072510;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3072511
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3072511
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3072511


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

265 จรัสพิมพ์ วังเย็น. การพัฒนาลวดลายผ้าจกไทยวนเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น Accept after revision 

266 
ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล. ไลเคนบนใบไม้ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพส าหรับป่าดิบชื้นใน
ประเทศไทย 

Accept after major 
revision 

267 ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ and กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย. ป้ายเตือนอัจฉริยะ 
Accept after major 

revision 

268 สุเทพ หนูเสน and กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย. ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุในรถยนต์ 
Accept after major 

revision 

269 จิรฐา ทองแก้ว and กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย. กังหันบ าบัดน้ า 3 in 1 
Accept after major 

revision 

270 
Kanokrat Singnui. Seasons and Climatic Factors Affecting Dengue Cases in Muang 
Nakhon Si Thammarat, Thailand 

Accept after revision 

271 
Kanokrat Singnui. Studies of water hyacinths’s residues by X-ray spectrometry 
techniques 

Accept after major 
revision 

272 กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย. การพัฒนาจอกยางพาราแบบหมุนเท&กวาด 
Accept after major 

revision 

273 
วัชรี รวยรื่น. ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ าผิวดิน
ในบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Accept after revision 

275 เปรมณัช ชุมพร้อม. การพัฒนาพ้ืนไม้จากล าต้นปาล์มน้ ามัน ACCEPT 

276 
ไพรินทร์ ศรีสินทร. มิติวรรณกรรมจีนในอาเซียน จากร าลึกบ้านเกิด ถึงบรรเจิดอุดมการณ์และ
สานสร้างอัตลักษณ์ใหม่ 

Accept after revision 

277 
กฤษณะ ทองแก้ว. ชาวไทยทรงด า: ผู้กระท าการกับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

ACCEPT 

278 
Siriporn Somboonboorana. ชีวิตชนเผ่ามานิกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงบนเทือกเขา
บรรทัด 

ACCEPT 

279 พินิจ บุญเอ่ียม. การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดย่อยดิน 
Accept after major 

revision 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3072672
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3073213
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3073213
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3074248;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3074256;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3074262;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3074264;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3074264;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3074266
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3074266
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3074267;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3076509
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3076509
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3084854;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3088431
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3088431
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3114585;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3114585;a=12684668
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3115910
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3115910
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?paper=3116195;a=12684668


หมายเลข ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณา 

280 
อัจฉรียา สายศิลป์. การเคลื่อนย้ายฐานการท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนจากชายแดนไทย-
เมียนมาและผลกระทบต่องานด้านความม่ันคงของมนุษย์ในบริเวณชายแดน 

Accept after revision 

 

https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3124029
https://easychair.org/conferences/review_for_paper.cgi?a=12684668;paper=3124029

