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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-1 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ, บุญชัย เชิญเกียรติประดับ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “A study of guideline to use open source 
software For create E-construction drawing” โดย จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ, บุญชัย เชิญเกียรติประดับ เพ่ือ
นําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง 
สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหP
นําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-2 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ นุชนารถ วัฒนศิริ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การประยุกตBใชPบทเรียนคอมพิวเตอรBชNวยสอนในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตNางประเทศ” โดย นุชนารถ วัฒนศิริ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุดถนอม ตันเจริญ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การจัดนิทรรศการทNองเท่ียวและการสื่อสารการตลาดการ
ทNองเท่ียว” โดย สุดถนอม ตันเจริญ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วัน
พุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตนB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การควบคุมการเปqด-ปqดอุปกรณBไฟฟrาระบบแสงสวNางดPวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรB” โดย ประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตนB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กษวรรณ ขจรเสร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ความสอดคลPองของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ กับความ
ตPองการของผูPประกอบการ” โดย กษวรรณ ขจรเสร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เอมอร ไมตรีจิตร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีข้ันตPน 1 โดยวิธี
เพ่ือนชNวยสอน” โดย เอมอร ไมตรีจิตร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อุดม สมบูรณ+ผล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การศึกษาความรูPความเขPาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณผูP
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553” โดย อุดม สมบูรณ+ผล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ฉลวย ทองสมบูรณB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Knowledge, Understanding, Problems and 
Obstacles in Recognition, De-Recognition, and Presentation on Non-Publicly Accountable 
Entities Financial Statement of Accountants in Bangkok District” โดย ฉลวย ทองสมบูรณB เพ่ือ
นําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง 
สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหP
นําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-13 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เพ็ญศรี ฉิรินัง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Analysis of Inequality in Bangkok: A Case Study 
of Public Hearings of Hansa 1 Community of Unfair Practices on State Power” โดย เพ็ญศรี ฉิ
รินัง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรง
แรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการ
พิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-14 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ประพาฬ ทิพยBสันเทียะ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “คุณลักษณะการสNองสวNางของหลอดแอลอีดี T-8 สําหรับ
การออกแบบแสงสวNางในอาคาร” โดย ประพาฬ ทิพยBสันเทียะ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-15 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พรนิภา บริบูรณBสุขศรี 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ความตPองการเขPาศึกษาตNอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสB” โดย พรนิภา บริบูรณBสุขศรี เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-16 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุรัตนB ดีรอด 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The relationship of pressure and temperature on 
the shape of the fuel spray of diesel injection” โดย สุรัตนB ดีรอด เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-17 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สมนึก เลาหเลิศเดชา, จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย และ ไชโย ธรรมรัตน 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The analysis of the relation between the 
magmetic field and the armature current on separately excited DC motor with over rating 
current” โดย สมนึก เลาหเลิศเดชา, จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย และ ไชโย ธรรมรัตน เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-18 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ฉัตรพล มณีกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Relationships influencing Collaborative Planning 
in the International Logistics Management” โดย ฉัตรพล มณีกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-19 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย, ประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตนB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “นาฬิกาดิจิตอล บอกเวลา และอุณหภูมิโดยใชPพลังงาน
แสงอาทิตยB” โดย จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย, ประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตนB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-23 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เพชรสุดา เชียรเทียนทอง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ภาวะผูPนําการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาวะ
ผูPนํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB” โดย เพชรสุดา เชียรเทียนทอง เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-24 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุวิน ศรีเมือง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการมีสNวนรNวมทางการเมืองของ
ประชาชน” โดย สุวิน ศรีเมือง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 
30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-25 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ณัฏฐB โอธนาทรัพยB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Student-based Blended Learning: Project-based 
Approach Using Online Application in E-Commerce Class, 2013 Academic Year” โดย ณัฏฐB โอธ
นาทรัพยB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ 
โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNาน
การพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-27 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุมาลี รามนัฎ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Simple Method n in Variables’ Relation Analysis 
y by Basic Bivariate Correlation” โดย สุมาลี รามนัฎ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-28 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สายสมร วงศBสวัสด์ิ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ผลกระทบของงบประมาณขาดดุลตNอภาวะเงินเฟrอใน
ประเทศไทย” โดย สายสมร วงศBสวัสด์ิ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-29 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุวะณา ศิลปารัตนB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Principles of Good Governance Practices 
Affecting the Administration of the Sub-District” โดย สุวะณา ศิลปารัตนB เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-30 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วิบูลยB สุรสาคร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Key Performance Indicators for Construction 
Projects: A Case Study on Housing Real Estate Projects” โดย วิบูลยB สุรสาคร เพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 
กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดย
จะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-31 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วิบูลยB สุรสาคร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Risk Assessment in Construction Projects” โดย 
วิบูลยB สุรสาคร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 
2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNาน
ไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการ
นําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-32 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB , จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย และ ป�ญญา มาลีวัตร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องวัดอัตราสNวนแรงดันหมPอแปลงไฟฟrา” 
โดย บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB , จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย และ ป�ญญา มาลีวัตร เพ่ือนําเสนอใน
การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 
26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ 
โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-34 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ชาญชัย ชื่นอารมยB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การออกแบบสรPางชุดทดลองกระบวนการทําความเย็น
แบบรวมวัฎจักรของสารทําความเย็น ชนิด R-134a” โดย ชาญชัย ชื่นอารมยB เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ประทีป มากมิตร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Moral Reasoning of South-East Asia University’s” 
โดย ประทีป มากมิตร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วิชิต สุขสราญ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาการ
บริหาร ทรัพยากรมนุษยBภาครัฐและภาคเอกชน” โดย วิชิต สุขสราญ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พรรณBธิดา เหลNาพวงศักด์ิ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การประเมินความตPองการจําเป�นในการพัฒนาเครือขNาย
วิสาหกิจ” โดย พรรณBธิดา เหลNาพวงศักด์ิ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เดชา พวงดาวเรือง และ สุพจนB เจาชัยเจริญกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “อภิศึกษาสํานึกแนวใหมNสําหรับแกPป�ญหาการหาคNาเหมาะ
ท่ีสุดแบบหลายวัตถุประสงคB” โดย เดชา พวงดาวเรือง และ สุพจนB เจาชัยเจริญกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เดชา พวงดาวเรือง และ สาโรจนB หลั่งนP�าทิพยB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การประยุกตBการคPนหาแบบกระแสเพ่ือออกแบบตัว
ควบคุม PID สําหรับระบบประวิงเวลา” โดย เดชา พวงดาวเรือง และ สาโรจนB หลั่งนP�าทิพยB เพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 
กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดย
จะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-44 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วีระพงษB กาญจนวงศBกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมอยNางงNายสําหรับการ
วัดคNาอุณหภูมิดPวยโปรแกรมแล็ปวิว” โดย วีระพงษB กาญจนวงศBกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ธีระศักด์ิ พรหมเสน 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Application Of Condition Base Maintenance 
For Machine Productivity Improvement In The Sample Beverage Factory” โดย ธีระศักด์ิ พรหม
เสน เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรง
แรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการ
พิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ถิรวรรณ สกุลวงศBสิริโชค 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพรPอมของผูPประกอบการไทยในการเขPาสูN
ตลาดระหวNางประเทศ” โดย ถิรวรรณ สกุลวงศBสิริโชค เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-47 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เกียรติศักด์ิ รักษาสัตยB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “เครื่องเจาะยางเพ่ือลดอุบัติเหตุในการทํางาน” โดย เกียรติ
ศักด์ิ รักษาสัตยB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 
2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNาน
ไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการ
นําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-50 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กฤติน ธาราสุข, ศิระ สายศร and สมชาย วงศBวิเศษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การไหลสองสถานะในทNอไมโครแชนแนลแนวนอนและ
แนวด่ิง” โดย กฤติน ธาราสุข, ศิระ สายศร and สมชาย วงศBวิเศษ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-52 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กิตติ นิลผึ้ง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Application of Thermoelectric Generator for 
Enhancing the Refrigerator Performance” โดย กิตติ นิลผึ้ง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-53 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อิทธิพงศB ชัยสายัณหB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีเอโดยใชPวงจรขยายบัฟเฟอรB
ของผลตNางกระแส” โดย อิทธิพงศB ชัยสายัณหB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 
2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-54 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พูลสุข กรรณาริก 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Development of English Speaking Ability through 
Blended Learning Model” โดย พูลสุข กรรณาริก เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-55 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ธรรมรัตนB พลอยเพ็ชร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตNอความพึงพอใจของประชาชน
ผูPใชPบริการรถเมลBฟรี” โดย ธรรมรัตนB พลอยเพ็ชร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-57 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เสรี ชื่นอารมณB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ป�จจัยหลักการออกแบบเครื่องผลิตการแก�สไฮโดรเจนดPวย
วิธีอิเล็คโทรไลทB” โดย เสรี ชื่นอารมณB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-58 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ณัฐ จันทรBครบ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ชุดสาธิตระบบบําบัดน้ําเสียท่ียNอยสลายดPวยจุลินทรียBแบบ
เติมอากาศ” โดย ณัฐ จันทรBครบ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 
30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-59 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พิเชฐ วงษBจPอย 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การสรPางเอกลักษณBในการออกแบบตัวละครสไตลB “มัง
งะ”” โดย พิเชฐ วงษBจPอย เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุภาภรณB กองประชุม 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Participation in Environmental Management of 
the Public :Case Study of Ban Pho district AmphoeMueangNakhonRatchasima 
ChangwatNakhonRatchasima” โดย สุภาภรณB กองประชุม เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สินชัย กิตติมงคลสุข 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การออกแบบสต๊ิกเกอรBไลนB เพ่ือรณรงคBใหPสวมถุงยาง
อนามัยในกลุNมชายรักชาย” โดย สินชัย กิตติมงคลสุข เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พรนิภา บริบูรณBสุขศรี 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ความพึงพอใจในแสงสวNางของหPองเรียนกรณีสNองสวNาง
ดPวยหลอดแอลอีดีกับหลอดฟลูออริเซนตB” โดย พรนิภา บริบูรณBสุขศรี เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-63 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ประสิทธิ์ สุขเสริม 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Constructing and Finding an efficiency of 
Luminous Intensity Distribution Meter” โดย ประสิทธิ์ สุขเสริม เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สิริวิช ทัดสวน 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Design and Implement Harmonic Instrument by 
Labview Program” โดย สิริวิช ทัดสวน เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุทธินันทนB พรหมสุวรรณ, โสมฤทัย สุนธยาธร and อรทัย ชุNมเย็น 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Relationships among Factors in Vocational 
Colleges’ Tourism and Hotel Curriculum Program to ASEAN Community 2015” โดย สุทธินันทนB 
พรหมสุวรรณ, โสมฤทัย สุนธยาธร and อรทัย ชุNมเย็น เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
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เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วัชระ อักขระ and สุทธินันทน พรหมสุวรรณ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “A Comparative of Graduate Students’ 
Expectations and Perceptions on Service Quality in State and Private Universities in 2011 
Academic Year” โดย วัชระ อักขระ and สุทธินันทน พรหมสุวรรณ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วัฒนา กสิกุล, ชูเกียรติ พงษBพานิช 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Analytical Technique of Energy Conservation 
for food industry : Thai Sun Foods Co.,Ltd” โดย วฒันา กสิกุล, ชูเกียรติ พงษBพานิช เพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 
กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดย
จะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วัฒนา กสิกุล, ชูเกียรติ พงษBพานิช 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Energy Conservation for medium icehouse ; 
Namkang Saithip Co.,Ltd.” โดย วัฒนา กสิกุล, ชูเกียรติ พงษBพานิช เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ชูเกียรติ พงษBพานิช, วัฒนา กสิกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Analysis of Energy Conservation for Choke 
Mahachai Beverage Co.,Ltd.” โดย ชูเกียรติ พงษBพานิช, วัฒนา กสิกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ชูเกียรติ พงษBพานิช, วัฒนา กสิกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Improvement of Energy Conservation for 
Mighty International Co.,Ltd.” โดย ชูเกียรติ พงษBพานิช, วัฒนา กสิกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “A Comparison of Ozone Contents by Electrode 
Deviceswith Different Insulation” โดย จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กวี หวังนิเวศนBกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Affecting Factors to Construction Quality Control 
(Case Study Project BTS. Skytrain)” โดย กวี หวังนิเวศนBกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กวี หวังนิเวศนBกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Motivation Factors of The Personnel Working on 
Construction Site” โดย กวี หวังนิเวศนBกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 
2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
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เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กวี หวังนิเวศนBกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Road Construction Delay Factors” โดย กวี หวัง
นิเวศนBกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ 
โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNาน
การพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วิชชานันทB ธรณินทร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Efficiency Evaluation with E1/E2 Criterion of 
Web Based Instruction (WBI) through Facebook for the Subject of Man and Environment” โดย 
วิชชานันทB ธรณินทร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-77 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สิริวิช ทัดสวน และ ประสิทธิ์ สุขเสริม 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Design and implement of the Monitoring 
Instrument due to Over Voltage or Under Voltage by Wire or Wireless Communication” โดย 
สิริวิช ทัดสวน และ ประสิทธิ์ สุขเสริม เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วัน
พุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-78 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุรศักด์ิ คลังสุภาวิพัฒนB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การออกแบบระดับน้ําสูงสุดดPวยแบบจําลอง MIKE11 เพ่ือ
การปrองกันน้ําทNวมในแมNน้ํายม จังหวัดสุโขทัย” โดย สุรศักด์ิ คลังสุภาวิพัฒนB เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-79 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ จารุศักด์ิ จิระภาพันธB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ความสุขในการทํางานป�จจัยท่ีชNวยสNงเสริมความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ” โดย จารุศักด์ิ จิระภาพันธB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-80 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ จารุศักด์ิ จิระภาพันธB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การศึกษาและออกแบบสถานีงานเพ่ือปrองกันมลพิษ
สําหรับแทNนเจียร” โดย จารุศักด์ิ จิระภาพันธB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 
2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-81 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุรัตนB ดีรอด 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The analysis of axial load capacity of work 
pieces” โดย สุรัตนB ดีรอด เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-82 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อริยะ แสนทวีสุข, สิทธากร พลาอาด, สุเทพ บุญมาบ ารุง, ธวัชชัย งานผัด  , ธีระพงษB ยะป�ญญา  
และ นายเกรียงไกร วิไชยยา 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “โรงอบยางพาราแผNนโดยใชPพลังงานแสงทิตยBและพลังงาน
ชีวมวล” โดย อริยะ แสนทวีสุข, สิทธากร พลาอาด, สุเทพ บุญมาบ ารุง, ธวัชชัย งานผัด  , ธีระพงษB ยะป�ญญา  
และ นายเกรียงไกร วิไชยยา เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-83 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พัชรมน รักษพลเดช 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การศึกษาป�จจัยสNวนผสมทางการตลาดบริการกับการ
ตัดสินใจเขPาชมการแขNงขันกีฬามวยไทย” โดย พัชรมน รักษพลเดช เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-85 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กุลเชษฐB สุทธินพรัตนกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “อิทธิพลของ Dear Model ท่ีมีตNอการเพ่ิมยอดขายในกลุNม
ธุรกิจขายตรง กรณีศึกษาบริษัทขายตรง ABC” โดย กุลเชษฐB สุทธินพรัตนกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-86 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เสรี ชื่นอารมณB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “เครื่องควบคุมขดลวดความรPอนขนาดเล็กตัดผPาใย
สังเคราะหB” โดย เสรี ชื่นอารมณB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 
30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-87 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ศักรินทรB โสนันทะ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติการปrองกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมาย 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน” โดย ศักรินทรB โสนันทะ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-88 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ศักรินทรB โสนันทะ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การสรPางตูPสาธิตการดับเพลิงดPวยลูกบอลดับเพลิง” โดย 
ศักรินทรB โสนันทะ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 
2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNาน
ไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการ
นําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-89 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ประสงคB มีเจริญ และ อิทธิพงศB ชัยสายัณห 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “วงจรคูณสัญญาณอยNางงNาย 2 แบบ” โดย ประสงคB มี
เจริญ และ อิทธิพงศB ชัยสายัณห เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 
30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-90 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สมยศ เสาะหายิ่ง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ระบบการจัดการฝุmนจากกระบวนการรีไซเคิลใน
อุตสาหกรรมพลาสติก” โดย สมยศ เสาะหายิ่ง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 
2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-91 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “หลักและทฤษฎีการสื่อสาร” โดย กิตติคุณ ฤทธินิ่ม เพ่ือ
นําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง 
สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหP
นําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-92 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ นุกูล สุวรรณชาตร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “พลังงานสํารองสําหรับโน�ตบุ�คและสมารBทโฟน” โดย นุกูล 
สุวรรณชาตร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 
ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดP
ผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-95 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ รัฐพงษB สุวลักษณB, ชูวงคB พงศBเจริญพาณิช and ดนัย ต. รุNงเรือง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Characteristics of a Tag Antenna above 
Multilayer Material Structures for an RFID Sensor Application” โดย รัฐพงษB สุวลักษณB, ชูวงคB พงศB
เจริญพาณิช and ดนัย ต. รุNงเรือง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธ
ท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-96 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ผาณิต ละมุล, มนตรี คําเงิน and พิพัฒนB พรหมมี 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Current-mode Quadrature Sinusoidal Oscillator 
Using CCTAs” โดย ผาณิต ละมุล, มนตรี คําเงิน and พิพัฒนB พรหมมี เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-98 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การตลาดสีเขียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูPบริโภค” โดย 
ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-100 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อดิศักด์ิ มนตBประภัสสร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “วงจรเรียงกระแสซีมอสแบบเต็มคลื่นท่ีงNายตNอการสรPาง
วงจรรวม” โดย อดิศักด์ิ มนตBประภัสสร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-101 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อดิศักด์ิ มนตBประภัสสร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Improving a conventional opamp full-wave 
rectifier by using current conveyors” โดย อดิศักด์ิ มนตBประภัสสร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-102 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ จักรี ติยะวงศBสุวรรณ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การใชPภาษาจาวาสคริปทBสรPาง SVG สําหรับงานเขียนแบบ
กNอสรPาง” โดย จักรี ติยะวงศBสุวรรณ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วัน
พุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-103 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พัฐนนทB กกแกPว, สุรชัย สนิทใจ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การใชPเวนจูรี่สครับเบอรBในการบําบัดโปรดิวเซอรBก�าซจาก
เตาก�าซซิไฟเออรBแบบไหลลง” โดย พัฐนนทB กกแกPว, สุรชัย สนิทใจ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-105 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เอิบเปรม ปq�นประดับ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การลดเวลาและคNาใชPจNายการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ดPวยการบํารุงรักษาเชิงปrองกัน” โดย เอิบเปรม ปq�นประดับ เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-106 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วรลักษณB รักเกียรติงาม 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ฐานขPอมูลเครือขNายงานวิจัยสําหรับอาจารยBมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนยB” โดย วรลักษณB รักเกียรติงาม เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 
2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-107 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB and จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การวิเคราะหBการออกแบบขดลวดแรงดันตํ่าของหมPอ
แปลงไฟฟrาท่ีใชPในระบบจําหนNาย” โดย บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB and จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย 
เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรม
โฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการ
พิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-108 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พลวัฒนB ดํารงกิจภากร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “DEVELOPMENT OF ELECTIC ENERGY DATA 
LOGGER PROGRAM USING MOBILE PHONE:A CASE STUDY OF THE DEMONSTRATION SCHOOL 
OF SILPAKORN UNIVERSITY” โดย พลวัฒนB ดํารงกิจภากร เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB and วิชัย แซNลี่ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การศึกษาแนวทางการวัดคNาความตPานทานขดลวดหมPอ
แปลงไฟฟrา” โดย บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB and วิชัย แซNลี ่เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พิทักษBพล ปรีชาชาติ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบมรดกรNวมอาเซียน” โดย พิทักษBพล 
ปรีชาชาติ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ 
โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNาน
การพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ศิริศักด์ิ มุสิผล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การเขPารNวมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB” โดย ศิริศักด์ิ มุสิผล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เกียรติสกุล ชลคงคา 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ 2550 กับทรัพยากรการทNองเท่ียวทาง
ธรรมชาติและทางศิลปะและวัฒนธรรม” โดย เกียรติสกุล ชลคงคา เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ทแกลPว เยี่ยมสวสัดิ์, วีรพันธB ดPวงทองสุข และ สมชาย วงศBวิเศษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การวัดคNาคุณสมบัติทางความรPอนของของไหลนาโนชนิด
อลูมินNารB” โดย ทแกลPว เยี่ยมสวสัดิ์, วีรพันธB ดPวงทองสุข และ สมชาย วงศBวิเศษ เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-121 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุภาภรณB สุวรรณรังษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การจัดสมดุลสายงานการประกอบโดยใชPวิธีการดัดแปลง
คอมโซล” โดย สุภาภรณB สุวรรณรังษ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วัน
พุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กมลมาศ แสงมNวง และ เอกวุฒิ ศิริรักษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Knowledge and Understanding of Internet Café 
to Computer Related Crimes Act B.E. 2007 in Muang District, Nakhon Ratchasima Province” 
โดย กมลมาศ แสงมNวง และ เอกวุฒิ ศิริรักษ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 
2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วีระพันธB ดPวงทองสุข, สุริยัน เลาหเลิศเดชา, สมชาย วงศBวิเศษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “An increasing of the heat transfer performance in 
the entrance region” โดย วีระพันธB ดPวงทองสุข, สุริยัน เลาหเลิศเดชา, สมชาย วงศBวิเศษ เพ่ือนําเสนอใน
การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 
26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ 
โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สิทธิพันธB จริงจิตร and สานนทB ฉิมมณี 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การเปรียบเทียบและวิเคราะหBประสิทธิภาพผูPใหPบริการ 3
จี 2100 MHz ในกรุงเทพมหานคร” โดย สิทธิพันธB จริงจิตร and สานนทB ฉิมมณี เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ชาญยุทธB กีไพบูลยB , สมชาย วงศBวิเศษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Boiling heat transfer and flow characteristics in 
single mini and micro channels” โดย ชาญยุทธB กีไพบูลยB , สมชาย วงศBวิเศษ เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ จุฑาพัฒนB สุนทราภิรมยBสุข , สมชาย วงศBวิเศษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “A Literature Review of Heat Transfer and Flow 
Characteristics Inside a Plate Heat Exchanger” โดย จุฑาพัฒนB สุนทราภิรมยBสุข , สมชาย วงศBวิเศษ 
เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรม
โฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการ
พิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ภริตพร จันทรBอินทรB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การกระทําอันเป�นโจรสลัด” โดย ภริตพร จันทรBอินทรB 
เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรม
โฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการ
พิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ รวิวัฒนB สีสมบา, สมชาย วงศBวิเศษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “An Experimental Study on Air-side Performance 
of Micro-channel Heat Exchanger under Cooling and Dehumidification Process” โดย รวิวัฒนB สี
สมบา, สมชาย วงศBวิเศษ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ นิพนธB เกษรพิกุน, ติกะ บุนนาค และ กนกอร หัสโรคB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การศึกษาความเป�นไปไดPของการพัฒนารถจักรยานยนตB
ไฟฟrาโดยการชารBจไฟกลับ” โดย นิพนธB เกษรพิกุน, ติกะ บุนนาค และ กนกอร หัสโรคB เพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 
กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดย
จะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อรทัย เจริญสิทธิ์ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การพยากรณBปริมาณการใชPพลังงานไฟฟrาของ
มหาวิทยาลัย” โดย อรทัย เจริญสิทธิ์ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วัน
พุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-136 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ นปภัช ประธานทรง, Thaklaew Yiamsawas and Weerapun Duangthongsuk 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Effect of heating surface roughness on the pool 
boiling heat transfer performance of Al2O3 water nanofluid” โดย นปภัช ประธานทรง, Thaklaew 
Yiamsawas and Weerapun Duangthongsuk เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วราธร แกPวแสง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “THE STUDY OF CEMENT PROPORTIONS FOR THE 
OPTIMAL OF UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH IN THE PRODUCTION PROCESS OF 
KAOLIN INTERLOCKING BLOCKS” โดย วราธร แกPวแสง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เสนNหB ไมตรีจิตรB, นุกูล สุวรรณชาตรี 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “หPองปฏิบัติการสื่อสารขPอมูลเพ่ือรองรับ IPv 6” โดย เสนNหB 
ไมตรีจิตรB, นุกูล สุวรรณชาตรี เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-140 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เสนNหB ไมตรีจิตรB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “เทคนิคการวัดระยะทางดPวยแสงเลเซอรB” โดย เสนNหB 
ไมตรีจิตรB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ 
โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNาน
การพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-141 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ชลิดา เชาวBชาญชัยกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Academic Advisory for Higher Education Learner 
Using Line Application” โดย ชลิดา เชาวBชาญชัยกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-142 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อภิชาติ คําปลิว 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Accuracy of Requesting Location Updates In 
Android Location Based Services” โดย อภิชาติ คําปลิว เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-143 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วีนัส นาควัชระ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “กลยุทธBการตลาดสีเขียว (Green marketing strategy)” 
โดย วีนัส นาควัชระ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 
2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNาน
ไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการ
นําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-145 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ภาสวรรณ นะราแกPว 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality)” โดย 
ภาสวรรณ นะราแกPว เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-146 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุภาภรณB สุวรรณรังษ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การลดข้ันตอนการสNงซNอมแกนแมNพิมพBโดยใชPหลักการ
ปรับต้ังเวลาในกระบวนการอัดข้ึนรูป” โดย สุภาภรณB สุวรรณรังษ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-149 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ภานุวัฒนB แตระกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ผลกระทบของโลหะหนักจากขยะชุมชน” โดย ภานุวัฒนB 
แตระกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ 
โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNาน
การพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-152 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เพ็ญศรี ฉิรินัง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Evaluation of People’s Satisfaction with the 
Quality Service of Ban Bo Subdistrict Administrative Organization, Mueang Samutsakorn 
District, Samutsakorn Province” โดย เพ็ญศรี ฉิรินัง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-153 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เพ็ญศรี ฉิรินัง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Satisfaction of the Service Users toward Child 
Development Center, Assisting Disaster Victims and Tax Collection of Bangyang Subdistrict 
Administrative Organization, Krathum Baen District, Samutsakorn Province” โดย เพ็ญศรี ฉิรินัง 
เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรม
โฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการ
พิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-154 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เพ็ญศรี ฉิรินัง and พระวิสัน ปริมาณ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Administration by the Rule of Law of Choeng 
Khiri Temple,Sukhothai Province” โดย เพ็ญศรี ฉิรินัง and พระวิสัน ปริมาณ เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-157 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พรนิภา บริบูรณBสุขศรี 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ป�จจัยท่ีตัดสินใจไมNศึกษาตNอท่ีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB
ของนักศึกษาชั้นป�ท่ี1” โดย พรนิภา บริบูรณBสุขศรี เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-158 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ณัฏฐB โอธนาทรัพยB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การวิเคราะหBมวลมหาขPอมูลขนาดใหญNดPวยฮาดูป Big 
Data Analysis Using Hadoop” โดย ณัฏฐB โอธนาทรพัยB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-159 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เพ็ญศรี ฉิรินัง and นายปรวัฒนB มหาราช 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Factors Affecting Usage Behavior toward Credit 
Card: A Comparative Study of Consumer’s in Nonthaburi” โดย เพ็ญศรี ฉิรินัง and นายปรวัฒนB 
มหาราช เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ 
โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNาน
การพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-163 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุชีรา ไวถนอมสัตวB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การใชPกระบวนการเรียนการสอนแบบรNวมมือรูปแบบ 
STAD ในรายวิชาการบัญชีตPนทุน” โดย สุชีรา ไวถนอมสัตวB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-165 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุวรรณา ชมชื่น, กีรติ เกิดศิริ และ ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Experimental performance of a mix mode solar 
dryer for drying banana” โดย สุวรรณา ชมชื่น, กีรติ เกิดศิริ และ ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล เพ่ือนําเสนอใน
การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 
26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ 
โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-166 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุวรรณา ชมชื่น, กีรติ เกิดศิริ และ ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Drying red chili using parabolic-shaped solar 
tunnel dryer” โดย สุวรรณา ชมชื่น, กีรติ เกิดศิริ และ ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุม
วิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 
ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สมเกียรติ เพียงพรานทอง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Design of simple squarer and square-rooter” โดย 
สมเกียรติ เพียงพรานทอง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อิทธิพงศB ชัยสายัณหB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การประยุกตBใชPแผนภาพการไหลสัญญาณในวงจร
อิเล็กทรอนิกสB” โดย อิทธิพงศB ชัยสายัณหB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 
2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-174 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กวี หวังนิเวศนBกุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “A Comparative Study of Factors Affecting 
Construction Quality Control (Perspective of the Employers and Contractors)” โดย กวี หวัง
นิเวศนBกุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ 
โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNาน
การพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอ
ตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-175 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อภิชัย ศรีเมือง 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “Community Research on Social Reconciliation 
Problem And Development In Bangkok” โดย อภิชัย ศรีเมือง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-176 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พงษBพิพัฒนB มัลลิกะมาลย 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “อิทธิพลของสังคมออนไลนBท่ีมีตNอพฤติกรรมทางการเมือง 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB” โดย พงษBพิพัฒนB มัลลิกะมาลย เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พงษBพิพัฒนB มัลลิกะมาลย 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “แนวทางจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท่ีดีใน
ป�จจุบัน” โดย พงษBพิพัฒนB มัลลิกะมาลย เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-178 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พงษBพิพัฒนB มัลลิกะมาลย 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขตหนองแขมตNอจริยธรรม
ของนักการเมือง” โดย พงษBพิพัฒนB มัลลิกะมาลย เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-179 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เทอดศักด์ิ สายสุทธ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Properties of Cement Mortar Mixed with the 
Vertivet Grass Ashes” โดย เทอดศักด์ิ สายสุทธ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการ
ขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการ
นําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-180 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เทอดศักด์ิ สายสุทธ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “The Engineering Properties of Toona Ciliata M. 
Roem” โดย เทอดศักด์ิ สายสุทธ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธ
ท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-181 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ มาโนช พรหมป�ญโญ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “THE DECISION MAKINGS OF THAI TOURISTS IN 
CHOOSING AC AS THEIR DESTINATION” โดย มาโนช พรหมป�ญโญ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-183 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ เยาวลักษณB เกิดป��น and ประจวบ กลNอมจิตร 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การศึกษาแนวโนPมและการกําหนดศูนยBกลางการกระจาย
สินคPาเกษตรตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในกลุNม GMS” โดย เยาวลักษณB เกิดป��น and ประจวบ กลNอมจิตร เพ่ือ
นําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง 
สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหP
นําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-185 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สุดถนอม ตันเจริญ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การจัดนิทรรศการทNองเท่ียวท่ีมีอิทธิพลตNอการตัดสินใจซ้ือ
บริการทNองเท่ียวภายในประเทศ” โดย สุดถนอม ตันเจริญ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-186 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ อิทธิพงศB ชัยสายัณหB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรขยายบัฟเฟอรBของ
ผลตNางกระแส” โดย อิทธิพงศB ชัยสายัณหB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNา
ผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ 
ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-187 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ชไนพร สิงหBตระหงNาน 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ความคาดหวังของผูPบริหารองคBการภาครัฐและภาคเอกชน
ฯ” โดย ชไนพร สิงหBตระหงNาน เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 
30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/
วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และ
เวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-188 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ รตนพร สงคBประเสริฐ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ประสิทธิภาพในการใหPบริการแกNนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนยB และแนวทางปรับปรุง” โดย รตนพร สงคBประเสริฐ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย� 

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-28074500-27 โทรสาร 0-28074528 
19/1 PETKASEM ROAD, NONG KHAEM, BANGKOK 10160 TEL. 0-28074500-27   FAX 0-28074528 

 
 
 
ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-189 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ พศวัต ชัยป�ญญา and วีระ ฟrาเฟ��องวิทยากุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การอบแหPงลําไยท้ังเปลือกดPวยวิธีป��มความรPอนรNวมกับ
อินฟราเรด” โดย พศวัต ชัยป�ญญา and วีระ ฟrาเฟ��องวิทยากุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-190 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ศุภณัฐ นิโครธา and วีระ ฟrาเฟ��องวิทยากุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การสกัดนP�ามันปาลBมแบบกระบวนการแหPงโดยใชPการอัดดP
วยไฮดรอลิก” โดย ศุภณัฐ นิโครธา and วีระ ฟrาเฟ��องวิทยากุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-191 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ วิทวัส เเสงศรีจันทรB and วีระ ฟrาเฟ��องวิทยากุล 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ใชPเครื่องยนตBในการสรPางสุญญากาศสําหรับเครื่องอบแหP
งสุญญากาศ” โดย วิทวัส เเสงศรีจันทรB and วีระ ฟrาเฟ��องวิทยากุล เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-192 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ ฐิติ สะวิคามิน and มงคล นามลักษณB 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบล็อกดินซีเมนตBมวลเบาดPวยแรNเพอรBไลทBและ
เวอรBมิคูไลทB” โดย ฐิติ สะวิคามิน and มงคล นามลักษณB เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสหวิทยาการ
เอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทางคณะกรรมการ
วิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหPทNานทราบประเภท
ของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-193 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ กฤษณB พรมวัง and วิบูลยB ชNางเรือ 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “ผลของวัสดุเปrากระทบและขนาดของใบพัดตNอการกะเทาะ
ของเครื่องกะเทาะขPาวเปลือกแบบแรงเหวี่ยง” โดย กฤษณB พรมวัง and วิบูลยB ชNางเรือ เพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 
กรุงเทพ ทางคณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดย
จะแจPงใหPทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 
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ท่ี สว. พิเศษ SAUNIC 2014-194 

สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยB  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ  
เรียนคุณ สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB, ป�ญญา มาลีวัตร and บุญเลิศ สื่อเฉย 
 
 ตามท่ีทNานไดPสNงผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง “เครื่องรดน้ําตPนไมPแบบอัตโนมัติและควบคุมเอง” โดย 
สมศักด์ิ สิริโปราณานนทB, ป�ญญา มาลีวัตร and บุญเลิศ สื่อเฉย เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการสห
วิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟรBวิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพ ทาง
คณะกรรมการวิชาการขอแจPงวNาผลงานวิจัย/วิชาการของทNานไดPผNานการพิจารณาใหPนําเสนอ โดยจะแจPงใหP
ทNานทราบประเภทของการนําเสนอ ลําดับ และเวลาในการนําเสนอตNอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.ดร.วีระพันธB ดPวงทองสุข) 

รองประธานคณะกรรมการวิชาการ ฝmายรับและพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนยB 2557 

 


