
 
 

 

การประชุมวชิาการ 

วิศวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสถาปตัยกรรมศาสตร ์ครัง้ที ่ 12  ประจ าป ี2564 

วิศวกรรมในอนาคตสูช่วีิตปกตวิิถใีหมห่ลงัโรคระบาดใหญ่ 

(Engineering in the Future under the New Normal after PANDEMIC) 
 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

อาลิตา ฉลาดด ีและ มณพิร สมัพันธารกัษ์ 

ไดร้บัรางวัล บทความวจิัยดเีด่น (Best Paper Award) หัวขอ้ 
 

อัตราการเปลีย่นแปลงราคาขายอาคารชดุในเขตกรงุเทพมหานครหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  

(The rate of change in condominium prices in Bangkok after the Covid-19 epidemic) 
 

วันที ่20 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รูปแบบออนไลน์ ) 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคศ์กัดิ ์ ธรรมโชติ) 

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

รกัษาราชการแทน คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ 



 
 

 

การประชุมวชิาการ 
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(Engineering in the Future under the New Normal after PANDEMIC) 
 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

กฤษฎา กาเลีย่น และ อรอมุา พรา้โมต 

ไดร้บัรางวัล บทความวจิัยดเีด่น (Best Paper Award) หัวขอ้ 
 

การออกแบบและพัฒนาแอปพลเิคชันหมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิบนอปุกรณเ์คลือ่นที ่    

(A Design and Development Emergency Phone Number Application on Mobile Device) 

วันที ่20 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รูปแบบออนไลน์ ) 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคศ์กัดิ ์ ธรรมโชติ) 

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

รกัษาราชการแทน คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
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ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

มธรุดา ศรผี่าน และ จริรตัน ์ธีระวราพฤกษ์ 

ไดร้บัรางวัล บทความวจิัยดเีด่น (Best Paper Award) หัวขอ้ 
 

การจดัการคงคลังประเภทบรรจภุัณฑข์องโรงงานผลไม้แปรรปู  

(Packaging Inventory Management of Processed Fruit Factory) 
 

วันที ่20 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รูปแบบออนไลน์ ) 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคศ์กัดิ ์ ธรรมโชติ) 
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ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

สุธรีา เขม็ทอง, ภทัราพร ยุธาชติ, พมิพป์วณี ์บษุยะวุฒกิุล, อภิญญา เทศดนตร ีและ บปุผชาติ ต่อบญุสงู 

ไดร้บัรางวัล บทความวจิัยดเีด่น (Best Paper Award) หัวขอ้ 
 

การพัฒนาผลติภัณฑ์ไอศกรีมจากไข่น้ า (Development of ice cream product from Wolffia Arrhiza (L.) Wimm) 
 

วันที ่20 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รูปแบบออนไลน์ ) 
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(Engineering in the Future under the New Normal after PANDEMIC) 
 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

พชิาดา เลศิประเสรฐิกจิ และ ปราโมทย ์ลอืนาม 

ไดร้บัรางวัล บทความวจิัยดเีด่น (Best Paper Award) หัวขอ้ 
 

ปจัจยัทีม่ีอทิธพิลตอ่การใชง้านอยา่งต่อเนื่องของทวิตเตอรใ์นประเทศไทย  

(Factors Influencing Continuance Intention of Using Twitter in Thailand) 
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(Engineering in the Future under the New Normal after PANDEMIC) 
 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นิภาพรรณ อนันตพ์ลศักดิ์ และ เกรียงศกัดิ ์วณชิชากรพงศ์ 

ไดร้บัรางวัล บทความวจิัยดเีด่น (Best Paper Award) หัวขอ้ 
 

วิเคราะหค์วามสมัพนัธป์จัจยัพื้นฐานระหวา่ง อัตราแลกเปลี่ยนและดชันหีุ้น ต่อราคาน้ ามันดิบ ดว้ยวธิโีครงขา่ยประสาทเทียม 

(Analysis of the Relationship of Exchange Rates and Stock Index to Crude Oil Price Using Artificial Neural Network) 
 

วันที ่20 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รูปแบบออนไลน์ ) 
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