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ท่ี ช่ือ - สกุล สาขา บทความ

1 นางสาวธนาภิญญ อัตตฤทธ์ิ การเงิน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถาบันและตลาด

การเงิน       ภาคเรียนท่ี 2/2551 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

2 ดร.เมธา สุธีรโรจน การจัดการ (อิทธิพลของกลยุทธการเปนผูนาการประกอบการท่ีมีตอผลการ

ดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย: การวัดผลการดา

เนินงานในมุมมองของบาลานซสกอรคารด)

3 นางสาวนทยา กัมมลานนท การตลาด

4 นางสาวจวงจันทร ดวงสา การตลาด โครงการรูปแบบและแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศบึง

ปากถุงเทียว อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

5 นายพิศาล โพธ์ิทองแสงอรุณ การตลาด

การรับรูสื่อโฆษณาและความตองการดานสงเสริมการขาย ของ

ผูบริโภคท่ีมาใชบริการหางสรรพสินคาแฟรี่พลาซาขอนแกน

6 นางดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง การตลาด ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

7 นางสาวณพรรณ สินธุศิริ การตลาด

8 นายฉัตรชัย อินทรสงข การตลาด ความตองการศึกษาตอ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ

นักศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา

9 นางสาวมุจรินทร แกวหยอง บริหารธุรกิจ

10 นางสาวปาลวี เชาวพานิช บริหารธุรกิจ

11 นายพรสวรรค พันธภักดี บริหารธุรกิจ

12 นายอนุชา พุฒิกูลสาคร บริหารธุรกิจ

13 นางสาวนุสรา วรรณศิริ บริหารธุรกิจ

14 นางสาวฉัตรรัชดา วิโรจนรัตน บริหารธุรกิจ แรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  คณะ

เทคโนโลยีสังคมของนักศึกษาหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงในจังหวัดกาฬสินธุ

15 นางจุฑามาศ สุนทร บริหารธุรกิจ                    

16 นางสาวณัฐนันท หลักคํา บริหารธุรกิจ

17 นายสุนทร ดวงประเสริฐชัย คอมพิวเตอรธุรกิจ

18 นายวิรัตร บุตรวาป คอมพิวเตอรธุรกิจ

19 นางสาวเสมอใจ บุรีนอก สัตวศาสตร 1) Effects of Napiergrass silages treated with various additives 

on feed intake, digestibility and rumen fermentation 

characteristics                2) การประเมินคุณคาทางโภชนะของ

หญากินนีสีมวงและถั่วพืชอาหารสัตวหมัก

20 นายศศิพันธ วงศสุทธาวาส สัตวศาสตร Replacing of Beef Tallow by Krabok Fat and Soybean Oil on 

Growth Performance and Energy Balance in Broiler Diets 

21 นางศิวาพร สีดาบุตร เทคโนโลยีการประมง การถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจากนํ้าเลี้ยงปลาดุก

ลูกผสมเพื่อผลิตพืชผักในระบบอะควาโปนิกส

22 นายเถลิงเกีรยติ สมนึก ประมง                                             

23 ผศ.ดร.สําเนาว เสาวกูล ประมง ความสามารถในการจับกินลูกปลาและประสิทธิภาพในการยอย

อาหารของปลาดุกยักษ

24 นายสมศักด์ิ ระยัน ประมง การเลี้ยงปลาโมงในกระชัง (Pangasius  bocourti   Sauvage) 

เชิงพาณิชยในแมนํ้าสงคราม

25 นายโฆษิต ศรีภูธร ประมง

26 นางปริญดา แข็งขัน พืชศาสตร



27 นางอัมพร ภูศรีฐาน พืชศาสตร

28 นายกีรวิชญ เพชรจุล เทคโนโลยีชีวภาพ Using Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase 

Chain Reaction (RAPD-PCR) of Barbodes spp. in Thailand

29 ดร.สุรศักดิ์ ราตรี ชีววิทยาประยุกต

30 นางสาวพจนีย แกวคําแสน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารการหาลูทีนและสเตอริโอไอโซเมอรในรังไหมเหลืองของหนอน

ไหม (Bombyx mori) ดวยวิธีhigh-performance liquid 

chromatography

31 นางสาวกรรณิการ สมบุญ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาหาร

32 ผศ.ทนนต รัตนรวมการ เครื่องจักรกลเกษตร

33 นายศิริชัย เสาวะรส เครื่องจักรกลเกษตร การพัฒนาเครื่องบีบอัดสบูดําแบบไฮดรอลิก

34 นายศุภฤกษ ชามาประดิษฐ วิศวกรรมเครื่องกล ผลของนํ้าหนักของวัสดุท่ีมีตอการเกิดฟลูอิดไดซเซซั่น

35 นายสุระ ตันดี วิศวกรรมเครื่องกล คุณลักษณะของการอบแหงกากมันสําปะหลังโดยใชเครื่อง

อบแหงแบบตอเน่ือง

36 นายพิศาล มูลอําคา วิศวกรรมเครื่องกล การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเครื่องเจาะแผนพลาสติก

โดยใชหลักการไฟไนตเอลิเมนต

37 นายไทรท ศรีโยธา วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาระบบการอบแหงแบบพนฝอย

38 นายศตคุณ เดชพันธ วิศวกรรมโยธา

39 นายพงษศักด์ิ นาใจคง วิศวกรรมอุตสาหการ การวิจัยและพัฒนาเครื่องฝานกลวยนํ้าวาสุก

40 ผศ.สุทัศน ยอดเพ็ชร วิศวกรรมอุตสาหการ การวิจัยและพัฒนาเครื่องห่ันกาบมะพราว

41 ผศ.เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา วิศวกรรมอุตสาหการ

42 ผศ.สุภาพร วีระปรียากูล ศิลปะภาพพิมพ

รูปแบบศิลปะการทําผายอมโคลนท่ีสงผลตอความเขมแข็งของ

ชุมชนทองถิ่นและการพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาผายอมโคลนและ

ยอมสีธรรมชาติ    อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

43 ผศ.ณัฐนนต สิปปภากุล ประติมากรรม  

44 ผศ.ชีวิน เปสตันยี สถาปตยกรรม แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีโลงสาธารณะในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา

45 ผศ.พิสิฐ คลังกูล ออกแบบเซรามิก

การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรักษา

สิ่งแวดลอมดวยวัสดุเหลือใช กรณีศึกษาบรรจุภัณฑโลหะแผน

46 นายชิดชัย สายเช้ือ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

47 นายชานนท บุนนท วัสดุและโลหะการ

48 นางสาวจงกล พูลสวัสด์ิ แพทยแผนไทย ผลของการนวดแบบราชสํานักรักษาอาการปวดเขา

49 นางรัตนา อินทเกตุ แพทยแผนไทย

50 นางวราพร พูลเกษ มนุษยศาสตร

51 นางสาวนุชธิดา สุภัควนิช มนุษยศาสตร

52 ผศ.สมเกียรติ ซาตัน สังคมศาสตร

53 ผศ.ธนวัฒน ฉลาดสกุล ไมระบุ การวิเคราะหแรงดันเกินในระบบกราวด ของสถานีไฟฟาแรงสูง 

โดยใชโปรแกรมเอทีพี/อีเอ็มทีพี

54 ผศ.โอภาส รักษาบุญ ไมระบุ

55 ผศ.สุทธิดล ไชยชิน ไมระบุ Risk factors of Campylobacter contamination on pig carcasses 

from slaughterhouse

56 อ.ดวงสุภา ทองจันทร ไมระบุ

57 ผศ.อนุรัตน สิบสกุล ไมระบุ


