
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PSS สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 

1 PSS01 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพ่ือยับย้ังการเกิดเช้ือราบนแผ่น
ยางพารา 

คุณปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 

2 PSS02 ผลของการใช้เครื่องด่ืมชูกำลังผสมกะปิต่อการเจริญเติบโตของ
รากมันสำปะหลังพันธ์ุระยอง 5 

คุณราตรี บุม ี

3 PSS03 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในน้ำชาสมุนไพร
ไทยที่ได้จากการต้มด้วยไมโครเวฟ 

คุณจุไรรัตน์ ศริิสุวรรณ 
และคุณอนงค์ ศรีโสภา 

4 PSS04 ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในสาร
สกัดน้ำของดอกดาวเรือง 

คุณกัลยา สนิทนอก  
คุณมนตรา ศรษีะแย้ม 
และคุณอนงค์ ศรีโสภา

5 PSS05 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการขยะของชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

คุณขวัญฤทัย ทองบุญ
ฤทธ์ิ  
คุณพิมประไพ ขาวขำ  
คุณจินดาพร อ่อนเกต 
และคุณสรุเชษฐ์ ตุ้มมี

6 PSS06 การพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 

7 PSS07 การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอนในรายวิชางานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

คุณชุติเดช ทันจันทร์ 
และคุณอานนท์ วงษ์มณ ี

8 PSS08 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณภาคิณ มณโีชติ  
คุณเทพ เก้ือทวีกุล  
คุณอัษฎางค์ บุญศรี  
คุณนิวดี คลังสดีา  
และคุณโยธิน ป้อม
ปราการ   

9 PSS09 ความพึงพอใจในการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มอืถือ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที ่

คุณอัษฏางค์ บุญศรี  
คุณนิวดี คลังสดีา  
และคุณจารุกิตต์ิ 
พิบูลนฤดม 



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
10 PSS10 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่มีสายส่งแบบไมโครส

ริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปตัวแอลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 
5 G ในอุโมงคร์ถไฟฟ้าใต้ดิน 

คุณเทพ เก้ือทวีกุล 

11 PSS11 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่ง
สัญญาณ แบบ CPW ทีม่ีสตับจูนรูปใบเลื่อยสำหรับการใช้งานใน
ย่านการสื่อสารไร้สาย 

คุณเทพ เก้ือทวีกุล 

12 PSS12 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบ 
CPW ที่มีการกรองแถบความถี่สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย 

คุณเทพ เก้ือทวีกุล 

13 PSS13 แนวทางการพัฒนาทางการตลาดของธุรกิจน้ำผลไม้สด เฟริส์ท 
การ์เด้น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

คุณลลิตา บัวนา  
คุณพัชรีภรณ์ โหราชิต 
คุณศิรภัสสร ประโรมวงค์ 
คุณสุธิดา ทับทิมศรี  
และคุณภาคิณ มณีโชติ

 

 

 

 

 

  



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PSN สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PSN01 ระบบควบคุมอากาศแม่และลูกสุกรในโรงเรือนแบบเปิด ด้วย IoT คุณวชิรวิทย์ จิตศรัณยูกุล 

และคุณอมิตตา คล้ายทอง

2 PSN02 ระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านหนองอ้อ คุณราศี เพ็งอ้น  
และคุณวิไรวรรณ แสน
ชะนะ 

3 PSN03 ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน คุณสุริยา จันทร์สุริยา 
คุณคัชรินทร์ ทองฟัก 
และคุณวาสนา สิงห์ดวง

4 PSN04 ระบบฐานข้อมูลพันธ์ุไม้อนุรักษ์ตามท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก 

คุณฐิติวุฒิ อินดีสี  
คุณคัชรินทร์ ทองฟัก 
และคุณณัฏฐิรา ก๋าวิน
จันทร ์

5 PSN05 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร

คุณธาดา พรมทับ  
และคุณสรุินทร์ เพชร
ไทย 

6 PSN06 สร้างเกมยิงมอนเตอร์ด้วย Unreal Enging คุณมิตรภาพ พงษานิตร 
คุณพีระศักด์ิ อัสมิมานะ 
และคุณ คุณกฤติเดช  
จินดาภัทร์ 

7 PSN07 ระบบเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ด้วยภาษา 
PHP และฐานข้อมูล MySQL โดยโปรแกรม Dreamweaver 
CS6 

คุณวัชระ อ่ิมเอิบ  
คุณอาริน โชคไพศาล
สกุล  
และคุณกฤติเดช จินดา
ภัทร์ 

8 PSN08 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันสำหรับติดตามสุขภาพผู้สูงอายุ คุณเจนจิรา เกิดพงษ์ 
คุณฆัมภิชา ตันติสันติสม 
และคุณพรหมเมศ 
วีระพันธ์ 

9 PSN09 พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณพิมลพรรณ ดีเมฆ 
และคุณศิริพร เงินทอง

10 PSN10 ความฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัด
กำแพงเพชร 

คุณนฤมล ใจดี  
คุณรัฐฐา ระมัง่  
คุณนวลจันทร ์กวินวาณิช 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
11 PSN11 ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คุณวาสนา คีรศีรีจรัส 

คุณนงลักษณ์ พิมพา 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช 

12 PSN12 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณปาลิตา ปัญญาเสน 
คุณฌัชชา เขตกัน คุณ
อารีญา คำไทย  
และคุณวสุนธรา รตโน
ภาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


