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 สารบัญ  

หน้า 

N1: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

NA21-049 ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกันสีแดง ขาวและนํ้าเงินต่อการเจริญเติบโตของพืชใน

ระบบการให้แสงประดิษฐ์สําหรับต้นอ่อนทานตะวนั 

: กิตติธัช รัตนโชติ*  และ  ฉัตรชัย มานะดี 

1-13 

   

NA21-037 ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในเหง้าขมิน้ชันท่ีปลูกด้วยระบบเกษตรอนิทรีย์ในพืน้ท่ีจังหวดัลพบุรี 

: ชูชีวิน กาญจนถาวรวิบูล  เชาวลิต มณฑล  และ  หทัยรัตน์ อุไรรงค์* 

14-25 

   

NA21-015 การพฒันาไบโอเซนเซอร์ด้วยเทคนิคแอปตาไซม์สําหรับตรวจหาเช้ือเอนเทอโรฮีโมเรจิก  

เอสเชอริเชีย โคไล 

: ศิวะพร ประชูโชติ*  และ  เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 

26-35 

   

NA21-054 การคดัเลือกโมเลกลุนาโนบอดีท่ีมีความจําเพาะต่ออมิมูโนโกลบูลิน อี ด้วยเทคโนโลย ี

การแสดงโปรตีนบนผวิฟาจ 

: ดวงดาว แซ่ฉ่ัว  เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล  และ  ชมดาว สินธุวณิชย์* 

36-44 

   

NA21-025 การสังเคราะห์พอลไิฮดรอกซีอลัคาโนเอตท่ีได้จากแบคทีเรียร่วมกบัไฮดรอกซีอะปาไทต์และ

ไตรแคลเซียมฟอสเฟสคอมโพสิตไมโครพาร์ทิเคิล 

: พศิณ กญุชรินทร์*  ณัฐพล ถนัดช่างแสง  ภูรินท์ นีละวงค์  ธรณัส พันธ์ทอง  

  ธนดล ธนากรเกรียงไกร  ศนิ บุญญกลุ  และ  สุธี วังเตือย 

45-53 

   

NA21-076 การแยกเพศโดยการใช้ซากกะโหลกศีรษะมนุษย์ส่วน Foramen Magnum ในประชากรไทย 

ท่ีมีภูมิลาํเนาอาศัยอยู่ในภาคเหนือ 

: ปฐมพงศ์ จันธิมา*  จุฬามณี ทัลคาํมลุ  ธัญญลกัษณ์ คุ้มภัย  พิมพ์พิมล กัมปนาทแสนยากร 

  และ  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์" 

54-64 

   

NA21-002 การพฒันาแอปพลเิคชันแชทบอทเพ่ือตอบข้อสงสัยเกีย่วกบันักเทคนิคการแพทย์ 

: ดวงมณี แสนมั่น*  สุวนันท์ อุดมสุข  ลกัษมณวดี ราชาธรรมกลุ  ธนสาร ศิริรัตน์ 

ภาณุพงศ์ สหายสุข  และ  สุชา จุลสาํล ี

65-77 
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 สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

N1: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 

NA21-059 การพฒันาต้นแบบระบบช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม 

: พนัสชัย ศรีบาํรุง*  นรินทร์ จีระนันตสิน  กรีฑา จิรัตฐิวรุตม์กลุ  และ  สุรชาติ ปัญญา 

78-89 

   

NA21-058 การศึกษาเปรียบเทียบการจําแนกประเภทข้อมูลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจด้วยการเรียนรู้เชิงลกึ 

สําหรับข้อมูลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจท่ีมีส่ิงแปลกปนโดยใช้ข้อมูลจําลอง 

: ณัฏฐชัย บวรมงคลศักด์ิ*  และ  อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช 

90-99 

   

NA21-018 การพฒันาต้นแบบเคร่ืองดูแลพืชแบบกึง่อตัโนมัติสําหรับผู้ใช้ท่ีมีพืน้ท่ีจํากัด ด้วยอนิเทอร์เน็ต

ของสรรพส่ิง 

: ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักด์ิ*  นรินทร์ จีระนันตสิน  และ  พนัสชัย ศรีบาํรุง 

100-110 

   

NA21-026 การเปรียบเทียบวธีิบูตสแตรปในการประมาณช่วงความเช่ือม่ันของค่าสัมประสิทธ์ิ 

การถดถอยเชิงเส้นท่ีมีมิติสูง 

: ภูวกร นิธิศนทีกลุ* และ วิฐรา พ่ึงพาพงศ์ 

111-121 

   

NA21-071 การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกมัมันต์จากข้อไม้ไผ่ (พนัธ์ุซางหม่น) 

: ปริญญา บุญมาเลิศ  และ  พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันย*ู 

122-135 

   

NA21-016 การศึกษาปัจจัยเพ่ือวเิคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มนํา้มูลตอนล่าง 

: พชรพรรค์ พรมเหลา*  และ  พิพัฒน์ สอนวงษ์ 

136-147 

   

NA21-030 อิทธิพลกระแสเช่ือมโลหะโดยใช้ก๊าซแอ็คทีฟ ( MAG ) ต่อสมบัติของรอยต่อเกยเหล็กกล้า 

SPH590 

: อานนท์ เชียรประโคน*  และ  กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ 

148-154 

   

NA21-060 การหาขนาดการผลติท่ีเหมาะสมเพ่ือลดของเสียจากการปรับต้ังเคร่ืองจักร:  

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ 

: ศิลปชัย วัฒนเสย*   และ พิษณุ มนัสปิติ 

155-164 
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สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

N1: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 
NA21-075 การลดของเสียของกระบวนการผลิตช้ินส่วนฮาร์ดดิสไดร์ฟ 

: จีราภรณ์ จันทร์ศรี*  และ อาทิตย์ โสตรโยม 

165-176 

   

N2: ทันตแพทยศาสตร์ 

NA21-032 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบโดยทันทีระหว่างการยกระนาบการสบฟันด้วยเคร่ืองมือ 

จัดฟันแบบถอดได้ท่ีมีแท่นกดัในส่วนหลงัและวสัดุยดึติดแถบรัดจัดฟันต่อประสิทธิภาพ 

การบดเคีย้วและการประเมินความสามารถในการบดเคีย้วด้วยตนเองในผู้ป่วยจัดฟัน 

: ปกฉัตร บุญภู*  และ  ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ 

177-188 

   

NA21-036 ผลของการเปลีย่นแปลงลักษณะโครงสร้างใบหน้าด้านข้างต่อการรับรู้ความสวยงามของ 

กลุ่มอายุต่าง ๆ 

: วิวรรณ ทิพยางกูร*  ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์  และ  นิรมล ชาํนาญนิธิอรรถ 

189-198 

   

NA21-040 ผลของนํา้ตาลซูโครสต่อการผลิตกรดและการสร้างไบโอฟิล์มของเช้ีอ Streptococcus mitis 

: ปนัดดา อยู่อภิบาลรักษ์*  อรนาฎ มาตังคสมบัติ  และ  พนิดา ธัญญศรีสังข์ 

199-206 

   

NA21-041 การประเมินการสึกของแปรงสีฟันด้วยเคร่ืองแปรงฟันในห้องปฏิบัติการ 

: ตวงสิน พฤกษสุวรรณ*  ปริม อวยชัย  ยศกฤต หล่อชัยวัฒนา  และ  อรุณี ลายธีระพงศ์ 

207-216 

   

NA21-042 ผลของการแปรงต่อแรงยดึของไนลอนในส่ิงยดึโลเคเตอร์อาร์ทีเอกซ์ 

: วาสิตา พงศ์วัฒนะ* และกฤช กมลขนัติกลุ 

217-228 

   

NA21-047 การศึกษาภาพรังสีวดักะโหลกศีรษะด้านข้างของผู้ป่วยจัดฟันไทยท่ีได้รับการรักษาแล้ว 

ท่ีมีรูปด้านข้างของใบหน้าแบบตรงและแบบเว้าท่ีสวยงามยอมรับได้เปรียบเทียบกับค่าปกติ

ของผู้ใหญ่ไทย 

: วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์*  พิมพ์สิริ กันต์พิทยา  และ  เจนตา ชะวะนะเวช 

229-240 
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สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

N2: ทันตแพทยศาสตร์ (ต่อ) 
NA21-034 การเปรียบเทียบผลการรักษาของผู้ป่วยท่ีมีการสบฟันผดิปกติประเภทท่ี 3 ท่ีได้รับการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟันอย่างเดียวเเละท่ีได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

ขากรรไกร โดยดัชนีอเมริกนับอร์ดออฟออร์โทดอนทิคออบเจคทีพเกรดดิงซีซเท็ม 

: ธัญภัค คงบุญวิจิตร์*  และ  สิริโฉม สาตราวาหะ 

241-253 

   

NA21-035 ภาวะการเปียกของพื้นผิวแผ่นโลหะเจือนิเกิลไทเทเนียมท่ีถูกเคลือบด้วยกราฟีนออกไซด์ซิล

เวอร์นาโนคอมโพสิตด้วยวธีิอเีล็กโทรโฟรีติกเดปโพสิช่ัน 

: สิรภัทร พิพัฒนฉัตร*  พนิดา ธัญญศรีสังข์  และ วิริทธ์ิพล ศรีมณีพงศ์    

254-265 

   

NA21-043 ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกเร่ิมในฟันหลัง: 

การศึกษาเบื้องต้น 

: รินรดา ภิรมย์ภักด์ิ*  สุชยา ดาํรงค์ศรี  พรกวี เจริญลาภ  ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์  และ 

  ชุติมา ไตรรัตน์วรกลุ 

266-276 

   

NA21-055 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลียนแบบกระบวนการคืนกลับแร่ธาตุในธรรมชาติของ 

เน้ือฟันมนุษย์ ระหว่างแคลเซียมซิลเิกตซีเมนต์และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 

: พิมพ์กานดา มณีรัตน์* และ ศิริจันทร์ เจียรพฒิุ 

277-287 

 


