รางวัลผลงานวิชาการการนําเสนอผลงานแบบ 3MT (Three Minute Thesis)
โครงการนําเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair – Senior Project Presentation
ประจําปการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 MATH03 Dividing the perimeter of a triangle
into unequal proportions

นางสาวนวินดา อะหมัดตอเฮด นาย
ฐิติพนธ ไชยดี และ นายพนธกร รัช
อิน

ดร.ธันวา ธีระกาญจน

2 MATH06 Measuring political gerrymandering
by district average wasted votes

นางสาวกานตณฎา อนันต นางสาว
ธารารัตน แกวคําไสย และ นางสาว
หทัยรัตน คันธจันทร

ดร.วิศรุต โพธิ์อน

3 MATH09 Face colorings of triangular
นายปญจพล บุญสาย และ นางสาว
bipyramids and cubes with n colors ธีรยา บุญเสริม

ผศ.ดร.นิสรา สิรสุนทร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 STAT06

Forecasting model for the number นายพสุพล พูลรส นางสาวพิชญากร
of deceased from road accidents in ทองธรรมชาติ และ นางสาว
Thailand
กนกวรรณ กฤษฎากรกุล

ดร.สุกัญญา อินทร
ภักดิ์

2 STAT05

Factors affecting satisfaction of
students toward the faculty of
science, Srinakharinwirot University

นางสาวเมธินี เนื่องมัจฉา นางสาว
จุฑารัตน หมื่นภักดี และ นางสาว
ธีรนันท จะวะนะ

อาจารยกาญจนา
พานิชการ

3 STAT08

Forecasting model of the closing
price of Bangkok Life Assurance
Public Company Limited

นางสาวนันทนภัส คงเพิ่ม นางสาว
ณัฐณิชา ตั้งสุนทรขัณฑ และ
นางสาวนภัสสร เสือเดช

ดร.สุกัญญา อินทร
ภักดิ์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 CHEM02 The synthesis Carbon Dots from
mangosteen peel as a fluorescent
probe for irons determination

นางสาวกชกร พันธผล และ นางสาว ดร.อิทธิพล สังเวียน
กุลจิรา โคคร
วงศ

2 CHEM01 Development of a high-performance
liquid chromatography method for
determination of mangiferin

นางสาวอรวรรณ นัยสิทธิ์

ผศ.ดร.ปยะดา จิตรตั้ง
ประเสริฐ

3 CHEM05 Design of novel coumarin derivatives นางสาวปยาภรณ อรุณคีรีโรจน และ ดร.พรทิพย บุญศรี
as angiotensin converting enzyme
นางสาวกิ่งกาญจน มาตยวังแสง
inhibitor

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1

BIO02

Leaf blade, petiole and wood
anatomy of some species in the
genus Annona and Goniothalamus
(tribe Annoneae (Annonaceae)) in
Thailand

นางสาวอรัชพร ปราบประชา และ
นายธีรภัทร ปานเพ็ง

ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

2

BIO12

Detection of a fish pathogen
Aeromonas veronii using polyclonal
antibodies

นางสาวภัทรวดี ภูภักดี และ
นางสาวมธุรดา ชัยศรี

รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต

3

BIO01

Effects of zinc sulfate on the
production of lutein and
canthaxanthin in Chlorella
zofingiensis

นางสาวนุชนาถ วงศศรีชา นางสาว
สัญญิตา หอระตะ นางสาวรัชดาวร
รณ ธํารงชลพิสิฐ

ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช

และ นายพลภัทร เชื้อทอง

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 MICRO15 Optimization of seed culture
production for arabica coffee
fermentation in shake flask

นางสาววสุนันท เจริญวัฒนะโพธิ์ ผศ.ดร.สุขุมาภรณ
แกว และ นายภัคพล เทพจันทร กระจางสังข

2 MICRO30 The prevalence of Mycobacterium
abscessus in Phramongkutklao
Hospital

นางสาวรมิดา นาวารักษ และ
นางสาวชฎาพร เสตะวีระ

รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

3 MICRO05 Biodegradable plastic degradation
by co-culture of Actinomadura
keratinilytica (T16-1) and Laceyella
sacchari (LP175) in shake flask

นางสาวฑิตวา สุทธิศักดิ์

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ
กระจางสังข

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 PHY02

Study of titanium dioxide nanotubes นางสาวชนัฐสญา เฉยแยม
coated with gold particles
และ นางสาวปนัดดา ชางเรือ

ผศ.ดร.อารียา เอี่ยมบู

2 PHY07

Estimating global solar radiation
from common meteorological data
in Prachinburi, Thailand

ผศ.ดร.ศิริลักษณ เรือง
รุงโรจน

3 PHY04

The study of properties of cotton
นายชูเกียรติ ศุภศร และ
fabric modified with titanium dioxide นางสาวกิตติยา ชะบา
coatings

นายธนาธร อิ่มโสม และ
นางสาวณัฐพร เอี่ยมสมบัติ

ดร.จามรี อมรโกศลพันธ

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ
นางสาวสิรินยา อุกาสี
นางสาวปริตตา จูฑาภักติ
และ นางสาวจิรณิชา นิลทับ

อ. ที่ปรึกษา

1 MAT06

Triboelectric-piezoelectric hybrid
nanogenerator based on natural
polymer/gamma-glycine composites

ดร.ฐิติรัตน จรูญสุข

2 MAT02

Effect of inorganic dyes on the charge นางสาวสุชานาถ นวตระกูลพิ ดร.ฐิติรัตน จรูญสุข
controlling and output efficiency of
สิษฐ นางสาวสิริพร หวู และ
the cotton-based triboelectric
นายภูมิกรินทร นิลละออ
nanogenerator

3 MAT12

Fabrication of silk fibroin and silk
fibroin fluorescent nanofibers via
electrospinning

นางสาวชุติมณฑน พงษศิริ
ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล
นางสาวพิมพตะวัน แสงจันทร และ ผศ.ดร.สุพิชฌา
ทิพย และ นางสาวเอื้อกานต สุพรรณสมบูรณ
บุญคช

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 COM03

Improving digestive organ classification นายศุภกร ทวีชัยนฤมิตร นาย ผศ.ดร.นุวีย วิวัฒนวัฒนา
from wireless capsule endoscopy
ปฎิพน ทองจํารูญ และ นาย
images using deep learning
ณัฐิวุฒิ เอกธาราวงศ

2 COM04

Development of a flood forecasting
นางสาวอมิตา โรมา นางสาว
system in the lower Chao Phraya River อัญชิษฐา โฮงทอง และ
area
นางสาวจิราภา ทองแดง

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน

3 COM08

Vacant parking slots detection using
deep learning

ผศ.ดร.วราภรณ วิยานนท

นายกานตชนิต โพธิสุวรรณ
นายปริวัตร รัตนปรารมย
และ นายวรวิทย นาคนาวา

9. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
อันดับ
ที่

รหัสกลุม

หัวขอการนําเสนอ

1 MATHED05 Geometric shapes obtained from
swinging a simple pendulum

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

นายผดุงเกียรติ ปญจขันธ นายพิพัฒน
พงศ พัวตนะ นายภูทนนท บดีอศณัฐ

ผศ.ดร.ขวัญ เพียซาย

และ นายฤทธิพร แกวจันทร
2 MATHED08 Investigating well-known football
players’ foot placement angles
for taking free kicks

นายอัษฎางค เหลืองมัณฑนา นาย
ผศ.ดร.เอนก จันทร
หัสดิน สาลีลาด นายอรรถพล คณะ
จรูญ
แพง และ นางสาวศุภรัตน จอมออด

3 MATHED01 Creation of a regression equation
for predicting a change in coastal
area in Samut Prakan

นางสาวสุชาดา โตใหญ นางสาว
นนทวร สถาพรพิทักษ นางสาวธนพร
กัลยาศิลปน และ นางสาวนริศรา พวง
สวัสดิ์

ผศ.ดร.ขวัญ เพียซาย
และ ดร.นพดล วิชิต
สงคราม

10. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อันดับ
ที่

รหัสกลุม

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 CHEMED07 Mangiferin structure improvement to
increase the efficiency of water
solubility for reducing blood sugar
levels

นางสาวธันยชนก เทพพิชัย
และ นายณัชพล ภูผกาพันธ
พงษ

ดร.กุลวดี ดลโสภณ และ
ผศ.ดร.ณัฐพล อภิรติกลุ

2 CHEMED04 Learning about COVID-19 with
“Defense against COVID-19” board
game

นางสาวอินทุภา จันทรสวาง
และ นางสาวพัชราภา นวล
สุวรรณ

ผศ.ดร.พนารัตน อรุณรัติ
ยากร

3 CHEMED08 Development of paper-based
colorimetric device for detection of
proline content in honey

นางสาววิชยา วุฒิเปก และ
นางสาวมุฑิตา จอกแกว

รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ

11. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร 5 ป
อันดับ
ที่

รหัสกลุม

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ
นายสานุพงศ กิมาคม

อ. ที่ปรึกษา

1 BIOED14

Molecular identification of myotoxincontaining mushrooms

รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

2 BIOED18

Anatomical investigation of vegetative นายโสตถิวัตร ทองอําไพ
ผศ.ดร.อธิษฐาน ศรีนวล
parts of the tribe Miliuseae
นายศุภกร ชางจีน และ นาย
(Annonaceae) in Thailand
อนันดา จันทคัต

3 BIOED07

Comparative anatomy of leaf blade,
petiole and wood of some species of
Bignoniaceae in Thailand

นายอภิชัย ภูเปยม นาย
ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล
ประกายเพชร จันทฑีโร และ
นายอัซฮาร แวดือราแม

12. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร 4 ป
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 BIOED05 DNA fingerprints of myotoxincontaining mushrooms in the genus
Russula

นางสาวเพ็ญพิชา รอยอําแพง
และ นางสาวเบญญาภา ศรีลา
ชัย

รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

2 BIOED06 Anatomical and histological studies of
the sand worm Perinereis nuntia
(Phyllodocida: Nereididae)

นางสาวสุชานันท โสภาคย นาย ดร.ธนิต ศิริบุญ
บริพัตร ผลไชย และ นางสาว
ณัฐชยาพร กองสนั่น

3 BIOED16 Comparative relation between
reproductive success and rarity of
orchids in Khao Soi Dao Wildlife
Sanctuary

นางสาวพีรดา หลาปาวงศ และ ดร.วิทยา ผาคํา
นางสาวณิชกานต พงษเฉย

13. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตร 5 ป
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1 PHYED11 Investigating reflection and refraction
of light by Arduino Wi-Fi controller

นายธนโชติ สุวรรณไตรย และ
จิรโรจน คุณอุดม

2 PHYED12 Energy band gap of titanium dioxide
nanotubes coating with gold
nanoparticles

นางสาวสุมินตรา บัวจันทร และ ดร.วิชุดา บุณยรัตกลิน
นางสาวฟารุง เชียรแกว

3 PHYED13 Wetting properties of titanium dioxide นางสาวกิตติกา ดีเบา และ
nanotubes coating with gold
นางสาวโสภิตา ศรีจันทร
nanoparticles

ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนท
กุล

ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน

14. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตร 4 ป
อันดับที่

รหัสกลุม

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1

PHYED05

Viscosity measurement by
underwater variable length
pendulum technique

นางสาวมัทนา ประเสริฐ และ
นางสาวสุธิดา วรแสงศรีจําเริญ

ดร.สุพิชญ แขมมณี

2

PHYED04

Misconceptions in Torricelli's law
applying in teaching-learning
activities in fluid mechanics

นางสาวชนัฐกานต ฟกเฟองผล
นางสาวณฐรส สงโสม และ
นางสาวจามจุรี จันทรสองแสง

ดร.สุพิชญ แขมมณี

3

PHYED06

An observation of the terminal
velocity of a falling sphere in
liquid by using a mass scale

นางสาวโอปอล พรมเสน นางสาว ดร.สุพิชญ แขมมณี
พรรณธริกา บุญกลา และ
นางสาวดิสราภรณ ศิลปมัธยม

13. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
อันดับ
รหัสกลุม
ที่

หัวขอการนําเสนอ

ผูนําเสนอ

อ. ที่ปรึกษา

1

GSC05

Development of science lab
experiments for lower secondary
school students topic transport
substances in and out a cell

นางสาววรัญญา แกวคํา และ
นางสาวสาลินี เต็งนอย

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

2

GSC06

Development of online science lab นายบุรินทร มนตรีวิสัย และ
experiment for lower secondary
นายธีรวัฒน สีทองแดง
school student topic
Photosynthesis

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

3

GSC03

Development of the multimedia to นางสาวณิชานาฎ นาคนวน
รศ.ดร.น้ําฝน คูเจริญ
enhance science learning on “How นางสาวฉัตรียา ปรีดานนท และ ไพศาล
to learn science” for 7th grade
นางสาวพัณณิตา วองไวเมธี
students

