
ล ำดบัที่ ชื่อ-นำมสกุล ชื่อบทควำม
1 นางจนิตนา ฟักแกว้ การศึกษาความรุนแรงต่อผู้สูงอายใุนจงัหวดัระยอง
2 นายจติรภาณุ สร้อยโสภาเจริญ ความหวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
3 นางสาวกาญจนวรรณ บุญอนิทร์ พฤติกรรมการเล่นหวยเถื่อนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
4 นางสาวสุธาทิพย ์ชนิวฒิุ การศึกษาคุณภาพการให้บริการของต ารวจในจงัหวดัชลบุรี
5 นางสาวกรกมล เทศสวสัด์ิ ทัศนคติของขา้ราชการต ารวจเกี่ยวกบัแนวทางการปฏิรูปต ารวจที่ส่งผลต่อประสิทธผิลขององค์การ
6 นางเขมมารี รักษ์ชชูพี นโยบายภาครัฐเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนต่อการใชห้ลักสุขอนามยัทั่วไปเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) : กรณีศึกษาเทศบาลเมอืงแสนสุขและ
เมอืงพัทยา

7 นายATHIWAT RATTANAPIBUN การรับรู้นโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของนักศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

8 นายพงษ์สนิท คุณนะลา การประเมนิผลการบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา

9 นายศราวธุ ศิริสวสัด์ิ การปรับตัวของสถานศึกษา ต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก

10 นางชติุมา ศิริสวสัด์ิ การศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ใน
สถานศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชศึีกษา

11 นายวรีะ เลิศสมพร วธิกีาร (ชอ่งทาง) การหาเสียงทางอเิล็กทรอนิกส์กอ่นการเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 24 มนีาคม 2562

12 นายณัฐวธุ กองลุน การศึกษาความมั่นคงในอาชพีของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี

13 นายน าโชค วรศิลป์ ปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ที่มต่ีอการเขา้มาของระบบธรุกรรมการเงินอเิล็กทรอนิกส์ม
 กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารกรุงเทพกลุ่มสาขาในพัทยา

14 นางสาวกาญจนา แกว้เขยีว ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชกุ จงัหวดั
สุพรรณบุรี

15 นางสาวกนกวรรณ โอภาสพินิจ ความรู้และเจตคติต่อการลดต้นทุนทางออ้มของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
16 นางสาวณัฐนันท์ คล้ายสุบรรณ การติดต่อส่ือสารและวฒันธรรมองค์กรที่มผีลต่อการท างานเป็นทีม กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

17 นางสาวสุภาวดี ค าเกล้ียง ปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
ระบบขนส่งทางราง

18 นายนพภัณฑ์ พลอยแสนรัก ประสิทธภิาพในการปกครองของพระสงฆใ์นเขตการปกครองคณะสงฆ ์จงัหวดัชลบุรี เพื่อความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา

19 นายธรีะพงษ์ ทาบ้านแป้น ความร่วมมอืในการจดัการขยะระหวา่งชมุชนและเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน

20 นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวกิลุ การทูตใหม ่ใครคือนักการทูตในศตวรรษที่ 21
21 นายรัฐศักด์ิ เสือหนู การมส่ีวนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายการจดัการมลูฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

22 นางสาวสุภาวดี ค าเกล้ียง การวเิคราะห์จดุคุ้มทุนหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
23 นายวสันต์ นววงศ์สกลุ การศึกษาผลกระทบการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลรัฐพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษจงัหวดั

ตราด

24 นางสาวณัฐธดิา ทองเกษม นางงามกบัการเมอืง : ประวติัศาสตร์พัฒนาการของบทบาทนางงามต่อสังคมท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
25 นายพูนศักด์ิ ปาละวงษ์ การศึกษาการบริหารการคลังสินค้าเพื่อลดขั้นตอนการท างานด้วยกลยทุธต้์นทุนต่ าด้วย Handheld กรณีศึกษา

ABC26 นายชนินทร์ ลาภเกนิ การควบคุมความเร็วรถด้วยระบบ GPS Tracking กรณีศึกษา บริษัท ABC

27 นางสาวนวนิษฐ์ ศีลธรวสุิทธิ์ ปัจจยัที่มผีลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการด้านรังสีวทิยา โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐแห่ง
หนึ่ง

28 นายทรงธรรม จติตสาคร ความสัมพันธร์ะหวา่งการปรับตัวกบัการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
29 นายปฐมพงศ์ ทองรวย ปัญหาและอปุสรรคในการออกโฉนดที่ดินของส านักงานที่ดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี

30 นางสาวณัฐสุดา จติกรม พัฒนาการนโยบายประชานิยมในการเมอืงไทย และการชว่งชงิความหมายของวาทกรรม “ประชานิยม” ในสมยั
รัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชนิวตัร

31 นางสาวพุทธสุดา หนุดหละ ใคร กไ็มอ่ยากเป็นฝ่ายค้าน



ล ำดบัที่ ชื่อ-นำมสกุล ชื่อบทควำม
32 นายเกยีรติศักด์ิ ตันติจริยาพันธ์ ปัญหาเกี่ยวกบัความรับผิดทางอาญาของผู้ใชต้ามมาตรา 84 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่แกไ้ขโดย

พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559

33 นางสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ Shared Responsibility: แนวทางการจดัท าบริการสาธารณะด้านสุขภาพโดยความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนของต่างประเทศ

34 นายสุเมธ ธมิา การพัฒนาอาสาสมคัรจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใชน้้ าเพื่อร่วมเครือขา่ยตรวจสภาพอา่งเกบ็น้ าในพื้นที่จงัหวดัล าปาง

35 นางสาวนางสาวมชัฌิมา วชริะโพธิ์ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในประเทศไทย
36 นางสาวภัทรชนก คุณธร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0
37 นายJamyang Phuntsho Rabten การวางแผนเชงิกลยทุธแ์บบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและป่าไมด้้านการยา้ยถิ่นจากชนบทสู่เมอืงในเขตท

ราชกิงัประเทศภูฏาน

38 นายเชาวน์วฒัน์ มลูภักดี การจดัการ “ความจริง” เหตุการณ์ความรุนแรง “10 เมษา 53” : ศึกษาเปรียบเทียบรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและค้นหา “ความจริง” 3 คณะ

39 นายปฏิพล หอมยามเยน็ การประยกุต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการรับเขา้สินค้าในคลังสินค้าในงานโลจสิติกส์ 

40 นายธรีพงศ์ วงศ์จอม กลไกกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษในการป้องกนัปัญหายาเสพติด

41 นางสาวณัฐสุดา แซ่ล้ิม สมรรถนะหลักของบุคลากรศูนยป์ฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
42 นายทนงศักด์ิ นิราศ การพัฒนานวตักรรมเพื่อการจดัการขยะในครัวเรือน บ้านห้วยเคียน ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา

43 นายชนิวตั จนัทรานนท์ ปัญหากฎหมายละเมดิตามสัญญาจา้งท าของ:กรณีกอ่สร้างอาคารสูง
44 นางสาวศิริวรรณ บุญกอ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขดีความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภัณฑ์มะมว่ง ในเขตพื้นที่ชมุชนบ้านคลอง

ซับรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก

45 นายพลศักด์ิ ชยัศรี กญุแจไขความส าเร็จของความร่วมมอืหลากหลายภาคส่วน เพื่อการพัฒนาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชงิพื้นที่
46 นางรวงทอง กนัทะวงค์ การขอใบอนุญาตขบัรถของบุคคลที่ไมม่สีถานะทางทะเบียน ในอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน

47 นายอานนท์ เทพส าเริง ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยอยา่งยั่งยนื (อตุสาหกรรม)
48 นายรัชมงคล มงคลดาว ปัจจยัทางเศรษฐกจิสังคมกบัความคิดเห็นของประชาชนในการไมเ่คารพกฎหมาย กรณีศึกษา พระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ.2522 : บทบังคับการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใชร้ถจกัรยานยนต์

49 นางสาวจติรวรรณ สุขกา๋ กระบวนการความร่วมมอืในการจดัการขยะในเขตเทศบาลต าบลวงัดิน อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน
50 นางสาวจฑุาทิพย ์สุทธนิิยม การประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม
51 นางสาวไลยแ์กว้ หาญกล้า การพัฒนาการศึกษาเพื่อชมุชนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)
52 นายเกรียงไกร ใจโส การพัฒนาส านักงานสภามหาวทิยาลัยเชยีงใหมสู่่บทบาทเสนาธกิาร
53 นางสาวบุณฑริก ไชยสมบัติ ปัจจยัที่สัมพันธก์บัการมจีติสาธารณะของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามค าแหง
54 นายกานต์ ศุภจารุกติต์ิ การแสดงภาพลักษณ์เวยีดนามในภาพยนตร์ฮอลลีวดู และ นโยบายระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อสงคราม

เวยีดนามใชป่ี 1964-1973

55 นายเมติภัทร ศรีบัวบาล สมรรถนะด้านการสอนของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 จงัหวดัล าปาง

56 นายภิรมย ์เอยีดด า การศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จงัหวดัน่าน

57 นายชยัภัทร โพธิ การจดัการมลูฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนยข์องโรงพยาบาลในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแมฮ่่องสอน
58 นายอนุภัทร เพิ่มเติม ภาวะเกลียดชงัต่างชาติต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศเมยีนมาในยคุปฏิรูป (2010 – 2018)

59 นางสาวยศธร ผลเจริญรัตน์ การยอมรับนวตักรรมการป้องกนัยาเสพติดตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชดุปฏิบัติการประจ าต าบล 
อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม่

60 นางสาวฐิติรัตน์ ทิศาชยัอนันต์ ประสิทธภิาพการส่ือสารของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐแห่งหนึ่ง

61 นายทวชียั ค าเพ็ญ ปัจจยัที่สัมพันธก์บัแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามค าแหง
62 นางสาวฐิตาพร หิรัญออ่น การประเมนิผลการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1 กรณีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี

63 นายยทุธพล ทวตีา การปรับเปล่ียนโครงสร้างและพัฒนาการการจดัการปัญหาการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.

64 นายกณัฑ์พงษ์ ท าสวน การเมอืงในการก าหนดนโยบายของโครงการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (บางปะอนิ-โคราช)

65 นางสาวกฤติมา อนิทะกลู การมส่ีวนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก



ล ำดบัที่ ชื่อ-นำมสกุล ชื่อบทควำม
66 นางสาวสาวติรี วงศ์ฝ้ัน ประเมนิผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชนิีนาถ บ้านป่าคา ต าบล

โป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร

67 นายอฑัฒ์ พลเมฆ การศึกษาเปรียบเทียบกลยทุธก์ารธารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
จงัหวดัเชยีงใหม่

68 นายอรรถกร ออ่นชศูรี แนวทางการพัฒนากระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรแมฮ่่องสอนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
69 นายณฤพลวทัน์ โชติทุม การวจิยัเชงิส ารวจเกี่ยวกบัพฤติกรรมการอา่นภาษาองักฤษของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ

70 นางสาวจดิาภา พรยิ่ง มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดฐานความผิดทางอาญาแกผู้่กอ่ให้เกดิมลพิษส่ิงแวดล้อม

71 นางสาวประสิตา ชว่ยประดิษฐ์ กลยทุธก์ารปรับตัวของส านักประชาสัมพันธเ์ขต 3 ในยคุดิจทิัล
72 นางสาวพัชรพร ศรีกนัชยั ไทใหญ่ : พลวตัรการกา้วขา้มพรมแดนรัฐชาติสู่การเป็น “แรงงานขา้มชาติ”อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่
73 นางสาวศศิชา หัวเขา นโยบายปฏิบัติการตะวนัออก (Act East Policy) ของอนิเดียกบัความสัมพันธเ์ชงินโยบายทางเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย

74 นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน วกิฤติ E-Learning ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
75 นายนครินทร์ สวาสุ นิยาม “ความเป็นคนจน” ของรัฐไทยผ่านโครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ
76 นายฉตัรชยั ค าวงษา การครองอ านาจน าผ่านนโยบายในสมยัรัฐบาลพลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา กรณีศึกษา นโยบายบัตรสวสัดิการ

แห่งรัฐในอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่

77 นายอลงกรณ์ ผิวข า สามคัคี : “ค า” ในฐานะเคร่ืองมอืทางการเมอืงในการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
78 นายอ าพล วฒันาสกลุเลิศ สิทธกิารเขา้ถงึการศึกษานอกระบบของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่กรณีศึกษาศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เขตเทศบาลต าบลศรีภูม ิ(กศน.ต าบลศรีภูม)ิ

79 นายฉลาดล ชาญพล การให้บริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่กรณีศึกษาแอปพลิเคชนั CMU mobile
80 นางสาวดรุณี เรืองศรี การกอ่ต้ังและบทบาทของพรรคนักศึกษาในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ปีการศึกษา 2559 – 2561: กรณีศึกษา 

พรรคนักศึกษาสิบสองประสานและพรรคนักศึกษายวุธปิัตย์

81 นายอลงกรณ์ กอกวงัใน การพัฒนารูปแบบกระบวนการบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดศูนย ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กองบิน41

82 นางสาวสายลม ประทุมเมอืง ประชารัฐกบับทบาทการมส่ีวนร่วมในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื

83 นายธนวฒัน์ มกิขนุทด ภาพลักษณ์ต ารวจในมมุมองของประชาชนในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่
84 นางสาวกญัญาภัทร เพชรร่วง การมอี านาจในการต่อรอง หรือการมส่ีวนร่วมของชาวนาที่มต่ีอ รัฐ และทุนในชว่งระหวา่ง และหลังโครงการรับ

จ าน าขา้ว

85 นางสาวชติวรรณ ค ามะยอม ความสัมพันธร์ะหวา่งภาครัฐกบัชมุนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอบุลราชธานี จ ากดั ในยคุของระบอบเผด็จการ 
(คสช.)

86 นางสาววลิดาญ เด่นดารา บทบาทของกลุ่มเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้/ปาตานี ในการขบัเคล่ือนประเด็นสันติภาพ

87 นายณัฐกร ชุ่มอนิทรจกัร์ การประเมนิประสิทธผิลการให้บริการระบบเชื่อมโยงฐานขอ้มลูประชาชนกลางของส านักทะเบียนในอ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่

88 นางสาววรางคณา หิรัญวาทิต การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางต่อต้านการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวทิยาลัยแห่งหนึ่ง

89 นางสาวสุนิสา นาคนวล การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและความต้องการด้านแรงงานด้านอตุสาหกรรมการบินและโลจสิติกส์ 
ภายในเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (จงัหวดัระยอง, จงัหวดัชลบุรี, จงัหวดัฉะเชงิเทรา)

90 นายชยางกรู ไชยเชษฐ์ การจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชยีงใหม่
91 นายพงศ์พล ห่อตระกลู การยอมรับเทคโนโลยขีองนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอตัโนมติัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

แมฮ่่องสอน

92 นางสาวพรพนา ศรีสถานนท์ สภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันรัชต์ภาคย์
93 นางสาวอรปทุม ศรีงาม การวนิิจฉยัองค์การเพื่อการพัฒนาองค์การอยา่งเป็นระบบ กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐ
94 นางสาวทยา เลาหศิริวงศ์ การจดัการเครือขา่ยฟื้นฟูป่าเขตอทุยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
95 นายธรีะพงษ์ นรังศิยา การศึกษาการเปล่ียนผ่านไปสู่การเมอืงระดับชาติในระบอบรัฐสภาของนักกจิกรรมนักศึกษาระหวา่งพุทธศักราช 

2557-2662

96 นายณัฐพล เลิศเดชะ ปัจจยัในการปฏิบัติงานที่มคีวามสัมพันธก์บัความเครียดของพนักงานสอบสวนสังกดักองบังคับการต ารวจนครบาล
 5

97 นายณัฐภัทร์ โสพิณ พลวตัรของการก าหนดนโยบายค่าจา้งขั้นต่ าในประเทศไทย



ล ำดบัที่ ชื่อ-นำมสกุล ชื่อบทควำม
98 นายวริธ ไกยสิทธิ์ ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จของกลุ่มวสิาหกจิชมุชน ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน

99 นางสาวโชติสา ขาวสนิท นโยบายปราบปรามคอร์รัปชนัของสาธารณรัฐประชาชนจนี

100 นายกนัต์ แสงทอง วดักบัรัฐ ความสัมพันธร์ะหวา่งพุทธศาสนากบัรัฐและการเผยแผ่พุทธศาสนาของวดัพระธรรมกาย กรณีศึกษา
โครงการความร่วมมอืระหวา่งวดัพระธรรมกายกบักระทรวงศึกษาธกิารในโครงการ เด็กดี V-STAR

101 นายรศิ คณาพิสุทธิ์ ปัญหาการด าเนินงานบุคคลไร้สัญชาติในพื้นที่เทศบาลต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

102 นางสาวเบญจพร ศรีมชียั คุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

103 นายกมัปนาท เบ็ญจนาวี อตุสาหกรรมในฐานะจกัรกลในการขบัเคล่ือน: ขอ้เสนอการพัฒนาอตุสาหกรรมพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกใน
มมุมองของภาคเอกชน

104 นางสาริณีย ์ธรีะ วาทกรรมการด่ืมสุราและสถานการณ์การด่ืมในมติิสตรีและครอบครัว: กรณีศึกษาพื้นที่จงัหวดัพะเยา
105 นางสาวอภิรดี หายโศรก เส้นทางรถเมล์เขยีวกบัการเปล่ียนแปลงเมอืงพะเยา
106 นายไกรพล ปัญญาสุ การศึกษาระดับการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

107 นางสาวรุ่งทิวา ปาลี การสร้างส่ือการประชาสัมพันธห์ลักสูตรที่เหมาะสมส าหรับคนยคุดิจตัิล (Generation Z)

108 นางสาวเกตุดาว หลงลืม การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่โดยใชก้ระบวน
วชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรมปีการศึกษา 2560

109 นางสาวนาถทิวา สนพรม ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม ่กรณีศึกษา เครือขา่ยขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

110 นายปิย สุดิสุสดี การศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชพีและการมงีานท าในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเขบ็ชายแดนจงัหวดัเชยีงราย

111 นายสุพจน์ บุญวเิศษ ประสิทธผิลของการจดัการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลเมอืง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

112 นายไวพจน์ กลุาชยั อาชญากรรมการค้าคาร์บอนเครดิต: การกอ่เกดิของอาชญากรรมรูปแบบใหม่

113 นายไวพจน์ กลุาชยั การปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรมในระบบกระบวนการยติุธรรมทางอาญา: การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งไทย 
สวเีดน และนอรเวย์

114 นางสาวณพัฐธกิา ปิติเลิศศิริกลุ การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบันรัชต์

115 นางวนัทนีย ์ชศิูริโรจน์ และน.ส.นันทิดา เอี่ยมอิ่ม แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเงินยมืทดรองจา่ย คณะวทิยาศาสตร์ มหารวทิยาลัยมหิดล
116 น.ส.มลฤดี ธรรมรงค์ และนายจริาย ุธนาวฒิุ ประสิทธภิาพการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

117 น.ส.มลฤดี ธรรมรงค์ และนายจริาย ุธนาวฒิุ การประเมนิผลกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุของผู้ปฏิบัติงานคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

118 น.ส.นันทิดา เอี่ยมอิ่ม และน.ส.จารุณี มสีมบัติ ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานด้านการรับและจา่ยตามหลักธรรมาภิบาลคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

119 น.ส.อารีรัตน์ บุญทองสุข และน.ส.นัชยน์ภัส เราอคัรรุ่งเรือง การศึกษาปัญหาการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ้า่ยตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี : การ
จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง วงเงินไมเ่กนิ 500,000.00 บาท

120 น.ส.อารีรัตน์ บุญทองสุข และนายกติิสานต์ิ สราญกวนิ แนวทางการพัฒนาความรู้ความเขา้ใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ต่อ
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

121 วา่ที่ร.ต.หญิงลัดดาวลัย ์เปียเนตร์ 
และนายกติิสานต์ิ สราญกวนิ

ประสิทธภิาพการใชง้านระบบเบิกจา่ยวสัดุคงคลังคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

122 วา่ที่ ร.ต.กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์ และนายวรีวฒัน์ เปล่งปล้ืม แนวทางการพัฒนาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติวนิัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561 ของ
ผู้ปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

123 นายกติิสานต์ิ สราญกวนิ และวา่ที่ร.ต.หญิงลัดดาวลัย ์เปียเนตร์แนวทางการพัฒนาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าที่พัสดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือ
จดัจา้งพัสดุด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

124 นายจริาย ุธนาวฒิุ และน.ส.มลฤดี ธรรมรงค์ แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจา่ยเงินทุนอดุหนุนวจิยัจากแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล
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125 นายวรีวฒัน์ เปล่งปล้ืม และวา่ที่ ร.ต.กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์ การประเมนิประสิทธผิลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจา่ยเงินแบบใหม ่ตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยมหิดล วา่ด้วย

การบริหารเงินอดุหนุนการวจิยั พ.ศ.2560

126 นางนพวรรณ มั่นปิยมติร และน.ส.อรวรรณ ไวทยะสิน การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบการติดตามรายงานการวจิยัและการปิดบัญชเีงินทุนวจิยัของ
โครงการวจิยั ของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

127 น.ส.จารุณี มสีมบัติ สภาพปัญหาเกี่ยวกบัการเบิกจา่ยเงินงบประมาณของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล

128 น.ส.อรอารี ธนิตพิพัฒน์ การศึกษาพฤติกรรมการใชง้านอนิเทอร์เน็ตของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล
129 น.ส.นันทวรรณ  กิ่งสวสัด์ิ การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจดัการด้านขอ้มลูและสารสนเทศภายในภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

 มหาวทิยาลัยมหิดล

130 นางภัคจริา  เกตุบุตรน.ส.อสันีย ์ เหมกระศรี 
และนางชาลิสา  คล้ายพึ่งสินธุ์

การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษาภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

131 นางภัคจริา  เกตุบุตร และน.ส.อสันีย ์ เหมกระศรี การศึกษาความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มต่ีอภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล
132 นางภัคจริา  เกตุบุตร และน.ส.ธญัปัถย ์ จารุปาลี ความพึงพอใจต่อปัจจยัสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหิดล

133 น.ส.ณัฐพัชร์  เหลืองสถติย ์และน.ส.นิรมล  สมจติร แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านกฬีา อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

134 นางมณฑนะ มั่นคงวงศ์ศิริ และนายคณภรณ์  เขม็ทอง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MUSIS) ของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

135 นายคณภรณ์  เขม็ทอง และนางมณฑนะ มั่นคงวงศ์ศิริ การพยากรณ์ความต้องการใชป้ริมาณน้ ามนัเชื้อเพลิง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล

136 น.ส.โชทิชา สุวรรณโคตร และนางธนัยาภัทร์  เอบิสุข การวเิคราะห์การกระจายต าแหน่งทางวชิาการเพื่อการวางแผนก าลังคนของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

137 นางชาลิสา  คล้ายพึ่งสินธุ์ และนางภัคจริา  เกตุบุตร การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล ต่อการให้บริการงานด้านการศึกษาจากเจา้หน้าที่ของภาควชิาพฤกษศาสตร์

138 นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และนายค ารณ  โชธนะโชติ ความสัมพันธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการปฏิบัติงานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภท
สนับสนุน มหาวทิยาลัยมหิดล

139 นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และนายค ารณ  โชธนะโชติ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภท
สนับสนุน มหาวทิยาลัยมหิดล

140 นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา การศึกษาปัจจยัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานที่มต่ีอความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงาน คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยมหิดล

141 น.ส.ปิยธดิา เลิศช่ าชองกลุ และน.ส.อาธญัญา ไชยสุกมุาร แนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพการให้บริการในงานด้านบริหารงานทั่วไป ของภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล

142 นางศศิมา  มามใีหญ่ น.ส.อาธญัญา ไชยสุกมุาร และนายติณณภพ  จนัทรพัฒนกลุ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการที่มต่ีอนักศึกษาฝึกงาน ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล

143 นายพิทักษ์ ค าแหงพล   ประสิทธภิาพ การใชร้ะบบจองห้องออนไลน์ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล
144 น.ส.อาธญัญา ไชยสุกมุาร และน.ส.ปิยธดิา เลิศช่ าชองกลุ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการด้านงานธรุการ ของภาควชิาเคม ีคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

145 นางสาวกนกรัตน์  นพโสภณ นางสาวรุ่งพร เหมอืนแตง 
และนางสาวสุชาดา จนัทร์วนั

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ชัน้ปีที่ 1
มหาวทิยาลัยมหิดล

146 นางสาวตรีทิพยน์ิภา  ส าราญบวรรัตน์  และนายถาวร  
เหล่าวนิชชานนท์

การพัฒนากรอบการสัมภาษณ์ทางด้านจติสังคมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

147 นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข นางจารว ีศรีมนัตะ 
และนายสิทธตัถเดช ศรีสุข

ความพึงพอใจการให้บริการพัสดุ แก่นักศึกษามหาวทิยาลัยมหิดล  

148 นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข และนางจารว ีศรีมนัตะ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัสดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล

149 นางจารว ีศรีมนัตะ นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข 
และนายสิทธตัถเดช ศรีสุข

จรรยาบรรณ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ที่เกีย่วข้องในการด าเนินการด้านพัสดุ กองกิจการนักศึกษา

150 นายสิทธตัถเดช ศรีสุข แนวทางการบริหารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย      และส่ิงแวดล้อมหอพักนักศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล
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151 นายสิทธตัถเดช ศรีสุข นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข 

และนายศรุต  แซ่สือ
การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ เพื่อพัฒนาระบบการจดัเก็บฐานข้อมูลด้านวสัดุและอุปกรณ์งานซ่อมบ ารุงหอพักนักศึกษา 
มหาวทิยาลัยมหิดล

152 นายสืบพงษ์ วงษ์ภิรมย ์และนางสาวณัชชา อนิทะชยั แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) มหาวทิยาลัยมหิดล

153 นางสาวชติุมา กง๋ทอง และนายพัฒนศักด์ิ ตันบุตร การพัฒนากรอบการท างานด้านตัวชีว้ดัความผูกพันศิษย์เก่า มหาวทิยาลัยมหิดล

154 นางสาวศิริลักษณ์  กลางส าโรง และนางสาวรุ่งดาว จารุภูม ิ การเสริมสร้างความผูกพันระหวา่งนักศึกษาและศิษย์เก่าในสถาบันอุดมศึกษา

155 นางสาวอมัวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์ การเสริมสร้างคุณลักษณะ“มุง่ผลเพื่อผู้อืน่”ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวทิยาลัยมหิดลด้วยงานจติอาสา

156 นายปเนต กลุฉนัท์วทิย ์และนางสาวธารียณิ์ชา  ลีพีรวทิิต แนวทางการพัฒนานักศึกษาผ่านระบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

157 นางสาวธารียณิ์ชา  ลีพีรวทิิต และนายปเนต  กลุฉนัท์วทิย ์ การเพิ่มประสิทธภิาพการประชาสัมพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยกับนักศึกษาผ่านส่ือสังคมออน์ไลน์

158 นายถาวร  เหล่าวนิชชานนท์ และนางสาวตรีทิพยน์ิภา  
ส าราญบวรรัตน์

การพัฒนากระบวนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในมหาวทิยาลัยมหิดล  ศาลายา

159 นายศรุต แซ่สือ และนายสิทธตัถเดช ศรีสุข การพัฒนาศักยภาพระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์กองกิจการนักศึกษา  มหาวทิยาลัยมหิดล

160 นางอรอารีย ์ อชุมนางพัชรินทร์  สายขนุ  
และนายสมบูรณ์  มาตรศรี

การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนส่ิงกอ่สร้าง ครุภัณฑ์ และวสัดุของศูนยสั์ตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล

161 นายสมบูรณ์  มาตรศรี การพัฒนาหุ่นจ าลองหนูแรทเพื่อฝึกปฏิบัติการให้สารทดสอบ
162 นางสาวอรทัย  การะเวก นางสาวลัดดา  ชยัยะ 

นางกญัญากร เกดิศรีเพ็ง และนางอรอารีย ์ อชุม
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธภิาพของกระบวนการลาของบุคลากรด้วยระบบลาออนไลน์กบักระบวนการลาด้วย
เอกสารกรณีศึกษา ศูนยสั์ตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล

163 นางกญัญากร เกดิศรีเพ็ง นางสาวอรทัย  การะเวก และ
นายกรกช  อาคมศิลป์

การน าระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) เพื่อการพัฒนาระบบการจดัการเอกสารระบบคุณภาพของศูนย์
สัตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล

164 นางพัชรินทร์  สายขนุ และน.ส.วรกมลวรรณ  สุวรรณน้อย การศึกษาเปรียบเทียบวธิกีารจดัหาพัสดุของมหาวทิยาลัยมหิดลกอ่นและหลังการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ

165 น.ส.พันทิพย ์สีจะ๊แปง ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกหมอครอบครัว ปฐมนคร
166 น.ส.วไิลรัตน์  รุจรัิตนพงศ์ และน.ส.อญัชญั จนัทราภาส ความสัมพันธร์ะหวา่งการรับรู้ด้านสุขภาพกบัพฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิโคลิสของพนักงานที่สัมผัสฝุ่นหินซิลิ

กา จ.นครปฐม

167 น.ส.ศศิมาภรณ์  ทรัพยเ์กดิ และน.ส.อภิญญา  ดีเอี่ยม การศึกษาแรงจงูใจที่มต่ีอการปฎิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม
168 นางเสาวลักษณ์  เรืองเกษมพงศ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัการต้ังครรภ์กอ่นวยัอนัควรของนักเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาล 4

 (เชาวนปรีชาอทุิศ) จงัหวดันครปฐม

169 นายอดิศักด์ิ พรภคกลุ และนางเสาวนีย ์พรภคกลุ การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บ้านจดัการส่ิงแวดล้อม อ าเภอเมอืงนครปฐม
170 นางเครือมาศ สงวนให้ ศึกษาปัจจยัที่มคีวามสัมพันธก์บัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็วภายหลังผ่าตัดชอ่งท้องฉกุเฉนิ (Early postoperative

 ambulation)

171 นางเพ็ญณภา  คงเนียม การศึกษาความตระหนักและการปฎิบัติของพยาบาลวชิาชพีหอผู้ป่วยในการป้องกนัพลัดตกหกล้มของ รพ.
นครปฐม

172 นางปรียานุช  ชื่นตา การศึกษาปัจจยัที่มคีวามสัมพันธก์ารพยายามฆา่ตัวตาย โรงพยาบาลนครปฐม
173 นางสุธาทิพย ์  รุ่งเรืองอนันต์ น.ส.เตือนใจ   เทียนทอง 

และน.ส.อนัญญา    ผลจนัทน์
ผลลัพธก์ารดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน เขตอ าเภอเมอืงนครปฐม จ.นครปฐม

174 นางอาภร มณีวรรณ์ และน.ส.สุริชา  ป้อมน้อย ประสิทธผิลของการใชแ้นวปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วย Sepsis ในหอผู้ป่วยกึ่งกฤตอายรุกรรมหญิง รพ.นครปฐม
175 นางณัชพัณณ์ ปฐมพิทักษ์นุกลู คุณภาพชวีติด้านการมองเห็นของผู้ป่วยกอ่นหลังผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด โรงพยาบาลนครปฐม
176 น.ส.สวนันท์ พยหุเกยีรติ ผลของการใชย้าOndansetron ป้องกนัการคล่ืนไส้อาเจยีนในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางไข

สันหลังแบบผสมมอร์ฟีนในโรงพยาบาลนครปฐม

177 ชนกชนม ์เมฆเจริญลาภ อมรทิพย ์อมราภิบาล
และอนุรัตน์ อนันทนาธร

การเขา้ถงึกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติผู้พิการ ของผู้พิการในจงัหวดัชลบุรี

178 อนุรัตน์ อนันทนาธร การวเิคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก (EEC)


