
Session Oral Presentation 

กลุ่มสาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 6) 

Chem Oral G1 
Chairperson:    รศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง  มหาวิทยาลัยบูรพา 

Committee 1:    รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Committee 2:  ผศ.ดร.สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกุล 

 

13.00 -13.45 น 

Chairperson : รศ.ดร.เมธา รตันากรพิทักษ ์
Invited speaker : รศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง  

บรรยายหัวข้อ  
“การปรับแต่งสารธรรมชาติจากฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านมะเร็ง” 

1 13.45-14.00 น. CHEM-O-01 
 

Factors Effecting the Formation Polymer 

Droplets in a Novel Porous Hydrogel System 

ธันยพร ปิน่ทอง 

2 14.00-14.15 น. CHEM-O-02 
 

Fabrication of biodegradable ternary blend film 

based on poly (lactic acid), polycaprolactone 

and cellulose acetate butyrate (PLA/PCL/CAB): 

miscibility study and mechanical properties 

นันทประภา ต่วนเจริญศรี 

3 14.15-14.30 น. CHEM-O-03 
 

The properties of biodegradable packaging films 

based on polybutylene succinate (PBS) 

incorporated with natural colorant from 

Hibiscus sabdariffa L. roselle calyx and 

Caesalpinia sappan L. heartwood extraction 

วรพล นันส ุ

4 14.30-14.45 น. CHEM-O-04 
 

Hybrid scaffold of PLAV/SSV crosslinked-

microgels incorporated with PLGA electrospun 

nanofibrous for skin tissue regeneration 

อริสา คงประยูร 

5 14.45-15.00 น. CHEM-O-05 
 

Fabrication and characterization of Prosthetic 

arms using 3D-printing technique: Fused 

Deposition Modeling (FDM) 

อมรรัตน์ ไวสาริกิจ 

 15.00-15.20 น. ช่วงพักการน าเสนอ 



วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 6) 

Chem Oral G2 
Chairperson:    ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Committee 1:    ผศ.ดร.นภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น มหาวิทยาลัยบูรพา 

Committee 2:  ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกุล 

1 15.20-15.35 น. CHEM-O-06 
 
 

Fabrication and characterization of 
biodegradable and biocompatible film based 
on poly(vinyl alcohol) and silk sericin 
incorporated with Chromolaena Odorata (L.) 
leaves extract for hemostasis activities 

สุดารัตน์ พร้อมไกรนิตย ์

2 15.35-15.50 น. CHEM-O-07 
 

FABRICATION OF pH-RESPONSIVE SMART 

HYDROGELS FOR CONTROLLED RELEASE 

SYSTEM 

เมธินี อยู่ยอด 

3 15.50-16.05 น. CHEM-O-08 
 

Synthesis and characterization of silk sericin 

carbon dots 

อารียา ต่วนชัย 

4 16.05-16.20 น. CHEM-O-09 
 

Anti-bacterial and Biodegradable Plastic Film for 

Food Preserving Packaging 

ศศิกัญชณา คงรักษา 

5 16.20-16.35 น. CHEM-O-10 
 

Fabrication of Advanced Hydrogels Based on 

Functionalised Sulfonate Macromers 

จินห์จุฑา แดงมัน่คง 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 4) 

Chem Oral G3 

Chairperson:    รศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ส่งศรีโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Committee 1:    ผศ.ดร.การะเกด  เทศศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 

Committee 2:  ดร.นฤมล เสทธยะ   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกุล 

1 15.20-15.35 น. CHEM-O-11 
 

การสังเคราะห์และคุณลักษณะเฉพาะของกราฟีน

ออกไซด์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

วรพิชชา อยูสุ่ข 

2 15.35-15.50 น. CHEM-O-12 
 

Structural, morphological, and optical 
properties of copper bismuth oxide 
photocatalyst 

ปุณยนชุ ธรรมอาชีพ 

3 15.50-16.05 น. CHEM-O-13 
 

The study on catalytic activity of Palladium on 
alumina for synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-
2(1H)-ones and its derivatives under green 
chemistry approach 

ภวัต เพียรงาม 

4 16.05-16.20 น. CHEM-O-14 
 

การพัฒนาตัวดูดซบัคอมโพสิตดว้ยนิกเกิลอะลูมิเนียม-เล

เยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์และแคลเซียมไอร์ออน-เลเยอร์

ดับเบิลไฮดรอกไซด์ เพื่อก าจัดเฮกซะวาเลนต์โครเมียมใน

สารละลายน ้าเสีย  

เมษา ณ นคร 

5 16.20-16.35 น. CHEM-O-15 
 

Solid-State Mixing of NiAl-Layered Double 

Oxide, Activated Carbon and CaFe-Layered 

Double Hydroxide for Removal of Both Congo 

Red and Methylene Blue in Water 

พันธ์พฤกษ์ พฤฒิคณ ี

 

 

 

 



วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 2) 

Chem Oral G4 

Chairperson:    รศ.ดร.วัลยา  สุทธิข า  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Committee 1:    ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Committee 2:  ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง มหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกุล 
1 10.30-10.45 CHEM-O-16 การพัฒนาสูตรสบู่ก้อนด้วยน า้มนัมะระขี้นกสกัดเย็น ลลิตา ราชาวงษ ์

2 10.45-11.00 CHEM-O-17 
 

Petri dish disinfectant from plant phenolic 

compound extract for substitute chemical usage. 

ธุวานนท์ กิ้มเฉ้ียง 

3 11.00-11.15 CHEM-O-18 
 

Theoretical Study of Cationic Metallocene 

Polymerizations of 2-Oxazoline 

เนตรชนก ถ่ินค ารพ 

4 11.15-11.30 CHEM-O-19 
 

Modeling enzymatic reaction mechanism and 

substrate selectivity of α-galactosidase with 

QM/MM method 

ธัญชนก วนัใจ 

5 11.30-11.45 CHEM-O-20 
 

Applying green analytical chemistry and 
smartphone technology for the development 
of facile, cost-saving and effective miniaturized 
titration of sodium chloride injections 

ธีรศักดิ์ โรจนราธา 

6 11.45-12.00 CHEM-O-21 
 

Development of porous chitosan, silk fibroin 

and poly (vinyl alcohol) scaffolds for dental 

bone regeneration: Effect of crosslinker 

ยี่หวา สุขเกิด 

7 12.00-12.15 CHEM-O-22 
 

QM/MM modeling of substrate specificity in α-

galactosidase 

ธีรัชนิศ ค าเขียว 

8 12.15-12.30 CHEM-O-23 
 

Understanding of regioselectivity in the alpha-

galactosidase with QM/MM 

พิริยาพร เจนอักษร 

 


