
ก ำหนดกำรโครงกำรสัมมนำสหกิจศึกษำและกำรท ำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 2/2561 
วันที่ 5 เมษำยน 2562 

วันท่ี 5 เมษายน 2562 
7.45 – 8.00  ลงทะเบียน 
8.00 – 8.10  หัวหน้าภาควิชาเคมี กล่าวเปิดงาน 
8.10 – 17.00 ฟังบรรยายการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและสัมมนาสหกิจศึกษา 

ล ำดับที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ืองวิทยำนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบ 
1 8.10-8.20 นางสาวณัฐศรา ข าวงค์ษา การลดปริมาณตะกอนของตะกั่วซัลเฟต

เพื่อการปรับสภาพแบตเตอรีชนิดตะกั่ว
กรด 

ดร.นิมิตร ศรีปรางค์ 
ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 
ผศ.ดร.จินตนา กล่ าเทศ 

2 8.20-8.30 นายกรีฑา งามอยู ่
 

การศึกษาความสามารถในการดูดซับ
พาราควอทโดยใช้วัสดุดูดซับเคลย์และซี
โอไลต์ Y 

ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกลุ 
ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร 
ผศ.ดร.ดวงรตัน์ ทองค า 

3 8.30-8.40 นางสาวสุชาดา สมบุญพลู
พิพัฒน์ 

การศึกษาความสามารถในการเป็น
เซนเซอร์ของ 3-ไนโตร-6-ไซยาโนคาร์บา
โซลส าหรับการตรวจวัดไอออนลบอย่าง
จ าเพาะในน  า 

ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร 
ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ทองค า 

4 8.40-8.50 นางสาวพิไลวรรณ แปงทา การศึกษาความสามารถในการเปน็
เซนเซอร์ของ 3,6-ไดไนโตรคาร์บาโซล
ส าหรับการตรวจวัดไอออนคาร์บอเนตใน
น  า 

ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร 
ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกลุ 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ทองค า 

5 8.50-9.00 นางสาวธัญนภางค์ แก้วกุณโฑ 
 

การคายซับของแร่ดินเหนียวมอนต์มอริล
โลไนต์ 

ผศ.ดร.ดวงรตัน์ ทองค า 
ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร 
ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกลุ 

6 9.00-9.10 นางสาวณัฏฐธดิา ปัญญาสิทธ์ิ 
 

การดูซับไอออนทองแดงโดยใช้ K-10 
มอนต์มอริลโลไนต์ที่ปรับปรุงด้วยโมเลกุล
อัลคิลเอมีนคลอโรแอนทราควิโนนใน
ช่วงเวลาสั น 

ผศ.ดร.ดวงรตัน์ ทองค า 
ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร 
ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกลุ 

7 9.10-9.20 นางสาวกัญญาพัชร สุขสกลุ 
 

การศึกษาสเปคตรัมการดูดกลืนรั งสี
แม่เหล็กไฟฟ้าของสารอินทรีย์ในครีมกัน
แดด 

ผศ.ดร.วิกร ปัญญาอินทร ์
ผศ.ดร.ดวงดาว จันทรเ์นย 
ผศ.ดร.ยุพิน ภูพวก 

8 9.20-9.30 นางสาวปริยากร สอนหว่าง การศึกษาสมบัติทางความร้อนและสมบัติ
เ ชิงกลของเทปวัสดุ เ ชิงประกอบพอลิ
พรอพิลีนกับเส้นใยใบสับปะรด 

ผศ.ดร.ศุภตัรา ประทุมชาต ิ
ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 
ผศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ ์

9 9.30-9.40 นางสาวธนภรณ์ เมฆช้าง 
 

การเตรียมและการวิเคราะห์ไบโอพลาสติก
พอลิเมอร์จากพอลิแลกติกแอซิด/พอลิ
บิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท/ยาง
ธรรมชาติดัดแปรผสม 

ผศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ 
ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต 

10 9.40-9.50 นางสาวอนงค์ วังประจิม การศึกษาสมบัติทางความร้อน สมบัติ
เชิงกล และสมบัติการย่อยสลายของพอลิ
แลกติกแอซิด/ยางธรรมชาตดิัดแปรผสม 

ผศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
ผศ.ดร.ศุภตัรา ประทุมชาต ิ
ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต 

11 9.50-10.00 นางสาวปนัฐดา สิทธ ิ
 

การเตรียมเวอร์มิคูไลท์ดัดแปรส าหรับดูด
ซับสีย้อม 

ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต 
ดร.นิมติร ศรีปรางค ์
ผศ.รทญ.ดร.นิภาภัทร เจรญิไทย 

พัก 10 นำที 



ล ำดับที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ืองวิทยำนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบ 
12 10.10-10.20 นางสาวอภิญญา อังกาพย์ 

 
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสาร
แอนโทไซยานินเอนแคปซูเลชันในอนุภาค
นาโน PLA 

ผศ.ดร.ยุพิน ภูพวก 
ดร.จารุวรรณ ฉัตรวิเชียร 
ดร.สุทธิชาติ เกดิผล 

13 10.20-10.30 นายวิเชียร อินทร์ครฑุ การเตรียม SG10/SPES เพื่อใช้เปน็พอลิ
เมอร์อิเล็กโทรไลต์เมมเบรนส าหรบัการใช้
งานในแบตเตอร ี

ผศ.ดร.ยุพิน ภูพวก 
ดร.จารุวรรณ ฉัตรวิเชียร 
ดร.สุทธิชาติ เกดิผล 

14 10.30-10.40 นางสาวณัฐพร เหลืองชมพ ู
 

การศึกษาลักษณะสายพันธ์ RD43 และ
ข้าว 2 สหพันธุ์ผสมด้วยเทคนิคนิวเคลียร์
แมกนีติกเรโซแนนซ์ 

ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค ์
ดร.นิมิตร ศรีปรางค์ 
ผศ.ดร.จินตนา กล่ าเทศ 

15 10.40-10.50 นายรัฐพล ค าลือ การสังเคราะห์ตัวดัดแปรที่มีหมู่สวิตเทอร์
ไ อออนส าหรั บพิ ร์ โ ร ลิ ดิ นิ ล เพปไทด์
นิวคลีอิกแอซิด 

ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม 
ผศ.ดร.บุญจิรา รัตนกรพิทักษ์ 
ดร.สุทธิชาติ เกดิผล 

16 10.50-11.00 นายอภิเดช ม่วงผดุ 
 

การพัฒนาและการประยุกต์ขั วคาร์บอนไฟ
เบอร์เพื่อน ามาใช้ในการหาปริมาณสาร
โดยวิธีโพเทนชิโอเมทตรีไทเทรชันแบบ
กึ่งอัตโนมัติย่อส่วน 

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 
รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 

17 11.00-11.10 นางสาวนารี สีมะโน 
 

การพัฒนาและการประยุกต์ขั วคาร์บอนไฟ
เบอร์เพื่อน ามาใช้ในการหาปริมาณสาร
โดยวิธีคอนดักโทเมตริกไทเทรชันแบบ
กึ่งอัตโนมัติย่อส่วน 

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 
รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 

18 11.10-11.20 นายอิงครัต ท่ีพึ่ง 
 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไกลโฟเสท
โดยเทคนิคสเปคโทรโฟโตเทตรีร่วมกับการ
สกัดแบบ DLLME 

ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 
รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 

19 11.20-11.30 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงษ์กาวิน 
 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์คาร์เบนดาซิมใน
ตัวอย่างน  าด้วยเทคนิคสเปคโทรโฟโตเมตรี 

ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 
รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 

20 11.30-11.40 นายสุทธิพงษ์ สัมพันธ์ไพศาล 
 

การหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการหา
ปริมาณอะคริลาไมด์ในตัวอย่างอาหารโดย
เทคนิคสเปคโทรโฟโตเมตรี 

รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 

21 11.40-11.50 นายปฎิวัติ ผาสุก 
 

การออกแบบและสร้างเครื่องดิจิตอล
อิ ม เ มจคั ล เ ล อร์ มิ เ ต อ ร์ ส า ห รั บก า ร
ตรวจวัดอะคริลาไมด์ 

รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 

22 11.50-12.00 นายกฤษดา ปัญญากอง 
 

การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อย
และดินขาว 

ผศ.ดร.ขวัญจติต์ เหมะวิบูลย ์
ผศ.ดร.จินตนา กล่ าเทศ 
ผศ.ดร.สายรุ้ง อวยพรกชกร 

23 12.00-12.10 นางสาวปัญชณา รัตนสิงห์ การเตรียมถ่านกัมมันต์แม่เหล็กจากลีโอ
นาร์ไดต์ส าหรับดูดซับโลหะหนัก 

ผศ.ดร.สายรุ้ง อวยพรกชกร 
ผศ.ดร.ขวัญจติต์ เหมะวิบูลย ์
ผศ.ดร.จินตนา กล่ าเทศ 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 12.10-13.10 น. 
24 13.10-13.20 นางสาวบัณฑิตา เครือยะ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.สุทธิชาติ เกิดผล 
ผศ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย 
ผศ.ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 
 
 



ล ำดับที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ืองวิทยำนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบ 
25 13.20-13.30 นางสาวผัสดีพร เพียรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 

ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 

26 13.30-13.40 นางสาวนิดา สีตะมา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ผศ.ดร.อัจฉรา อ่ิมค า พุฒค า 
ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ทองค า 

27 13.40-13.50 นายวิศรุต อุ่นห้อง 
นางสาวปวิยา ปรารมย์ 

ศูนย์เชื อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม 
รศ.ดร.สัมฤทธ์ิ โม้พวง 
ผศ.ดร.อัจฉรา อ่ิมค า พุฒค า 

28 13.50-14.00 นายธีรวุฒิ ผาติพิพัฒน์ 
นางสาวศิริรัตน์ เกตุแย้ม 
นางสาวสวรรยา สารอุบล 

องค์การเภสัชกรรม ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 
ผศ.ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 

29 14.00-14.10 นางสาวสภัทธ์พร แสนสมหวัง 
 

บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ซ จ ากัด ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม 
ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ 
ผศ.ดร.รตนนท์ โชติมา 

30 14.10-14.20 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่มเพ็ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ห้องปฏิบัติการสิ่งทอนาโน 

ผศ.ดร.ยุพิน ภูพวก 
ผศ.ดร.วิกร ปัญญาอินทร์ 
ผศ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย 

31 14.20-14.30 นางสาวธิดารัตน์ ลอยถาวร สถาบันวิทยสิริเมธี 
 

ผศ.ดร.ยุพิน ภูพวก 
ดร.จารุวรรณ ฉัตรวิเชียร 
ดร.สุทธิชาติ เกิดผล 

32 14.30-14.40 นางสาวหทัยชนก เข็มประเสริฐ 
นางสาวอาริยา ธรรมประกอบ 
นายวิษณุ คงเนตร 

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ผศ.ดร.รตนนท์ โชติมา 
ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 
ดร.นิมิตร ศรีปรางค์ 

33 14.40-14.50 นางสาวใบเงิน บุตราช 
นางสาวพรสวรรค์ กลมกลิ ง 
นางสาวสายฝน สิงห์เรือง 

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร 

ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 
ดร.นิมิตร ศรีปรางค์ 
ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 

34 14.50-15.00 นายประวิทย์  ท้องธาร 
นายภุชงค์ สุวรรณช่ืน 
นางสาวศิริรัตน์ ด าเนิน 
นางสาวสุภาพร แย้มยิ ม 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 
ดร.นิมิตร ศรีปรางค์ 
ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 
 

35 15.00-15.10 นางสาวศิริวรรณ ทองปลอด 
นางสาวณัตตยา บุญส าลี 

บริษัท บางกอกโฟม จ ากัด ผศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 
ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ 
ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต 

36 15.10-15.20 นางสาวพัชรี ธรรมสอน ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี สถาบันวจิัยจุฬา
ภรณ ์

รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 
ผศ.ดร.สุรัตน์ บุญผ่อง 
ผศ.ดร.ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 

37 15.20-15.30 นางสาวกรรณิกา ชานาท 
นางสาวปริญญา พุ่มพวง 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื อชวด ชัยสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น 

พัก 10 นำที 
38 15.40-15.50 นางสาวศิริพร ขัติยะ 

นางสาวณัฏฐิกา เจริญไทย 
บริษัท สยามเภสัช จ ากัด ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกลุ 

ผศ.ดร.อัจฉรา อ่ิมค า พุฒค า 
ผศ.ดร.ดวงรตัน์ ทองค า 



ล ำดับที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ืองวิทยำนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบ 
39 15.50-16.00 นางสาวนิรชา ปาระมี 

นางสาวนิสาชล สุทธิพงษ์ 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกลุ 
ผศ.ดร.อัจฉรา อ่ิมค า พุฒค า 
ผศ.ดร.ดวงรตัน์ ทองค า 

40 16.00-16.10 นางสาวพิมพ์วิภา อินสุธา 
นายวิสิฐ แซ่เล็ก 

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ากัด ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์ 
ดร.จารุวรรณ ฉัตรวิเชียร 
ดร.สุทธิชาติ เกิดผล 

41 16.10-16.20 นางสาวมณฑิตา เข้มแข็ง 
นางสาวสินิทธา สุท า 

บริษัท นีโอ แฟคทอรี จ ากัด ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์ 
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม 
ผศ.ดร.รตนนท์ โชติมา 

42 16.20-16.30 นางสาวณัฏฐา อดิสรณกุล 
นางสาวเมธาวดี เพชรรี่ 

บริษัท ซีพีเอฟ จ ากัด ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ กม.21 

ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ทองค า 
ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล 
ผศ.ดร.อัจฉรา อ่ิมค า พุฒค า 

43 16.30-16.40 นางสาวนิภาพร สุลัย 
นางสาวพิมลพรรณ ศรีสุพัฒนะกุล 

บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด ผศ.ดร.อุทัย วิชัย 
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม 
ดร.สุทธิชาติ เกิดผล 

44 16.40-16.50 นายปัณรส อินทะสี 
นางสาวฐิติพร น้อมนุช 
นางสาวแสงเทียน ชินจักร์ 
นางสาวบุษราภรณ์ หอยศรีจันทร์ 

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด ดร.บุษบา บุญเซ่ง 
ผศ.ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 
ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 

45 16.50-17.00 นางสาวเรนุมาศ แสงสาย บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีย์ 
จ ากัด 

ดร.บุษบา บุญเซ่ง 
ผศ.ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 
ผศ.ดร.ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 

 
17.00 น.   กล่าวปิดโครงการ 


