กำหนดกำร “สัมมนำวิชำกำร” โครงกำรจัดตั้งภำควิชำเคมี
วันที่ 28 พฤษภำคม 2559
กำหนดกำร
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45
9.45 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.45
11.45 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.15
15.15 – 16.00

ลงทะเบียน
Room: SC5-304
พิธีเปิด
Room: SC5-304
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Chemistry in Biomedical Technology: A Review”
โดย ดร.เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ: มหาวิทยาลัยมหิดล
การนาเสนอแบบปากเปล่า (OP-1 ถึง OP-3)
Room: SC5-304
อาหารว่าง
การนาเสนอแบบปากเปล่า (OP-4 ถึง OP-7) ต่อ
Room: SC5-304
อาหารกลางวัน
การนาเสนอแบบปากเปล่า (OP-8 ถึง OP-11) ต่อ
Room: SC5-304
อาหารว่าง
การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (PP-1 ถึง PP-16)
ชั้น 1 อำคำร SC5
มอบใบประกาศ มอบรางวัลการนาเสนอ พิธีปิด

กำรนำเสนอแบบปำกเปล่ำ
ผู้ดำเนินกำร: ผศ. ดร. วีนำวรรณ สมผล
เวลำ

ID

9.15 – 9.45
9.45 – 10.00

14.00 – 14.15

บรรยายพิเศษ ดร.เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ Chemistry in Biomedical Technology: A Review
OP-1
ณรงค์ศักดิ์ ชัยภัทรกิจ Phytochemical constituents from Lycopodium
nummularifolium Blum
OP-2
กวินนาถ หล้าตุ้ย
การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดจากข้าว
เพาะงอกและไม่เพาะงอก
OP-3
ยุวันดา อินจงกล
CO2 Capture and Separation on Metal Sites in
Metal-organic Framework: A Computational
Study
พักทานอาหารว่าง
OP-4
สุวพิชญ์ พรสถิตย์วรกุล Catalytic oxidation of CO with N2O on Feporphyrin catalyst
OP-5
วรวรัญ ทองน่วม
The reaction mechanism of hydrogen peroxide
formation over Au/TiO2 catalysts: A DFT Study
OP-6
เสาวลักษณ์ พิกุลไทย
The adsorption of carbon dioxide and methane
on Ni-Porphyrin: A DFT Study
OP-7
นิศากร ทวีเศรษฐ
การศึกษาหาสารแกมมา-ออริซานอล สารประกอบฟีนอ
ลิก และสารไฟโตเอสโตรเจนในข้าวไทย
พักทานอาหารกลางวัน
OP-8
มาลิณี รักสม
การศึกษาสารไฟโตเอสโตรเจนและสารประกอบฟีนอลิก
ในผลมะพร้าว
OP-9
จารุทรรศน์ สีชัย
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการต้านเอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดสของสารสกัดจากเส้นใยและน้าเลี้ยง
เชื้อเห็ดตับเต่า
OP-10
เกษอุบล พิทักษ์
การศึกษาโครงสร้างและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของ
Methane บนตัวเร่งปฏิกิริยา Metal-Porphyrin โดยใช้
การคานวณทางเคมีคอมพิวเตอร์
OP-11
พงศกร เพ็งน้อย
การศึกษากรดบรอนสเตดในซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ทีถ่ ูก
แทนที่ด้วยอะตอมโลหะไตรวาเลนต์และเตตระวาเลนต์
โดยใช้ระเบียบวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์
พักทานอาหารว่าง

14.15 – 15.00

การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (PP-1 ถึง PP-16)

15.00 – 16.00

มอบใบประกาศ มอบรางวัลการนาเสนอ และพิธีปิด

10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00

ผู้บรรยำย

ชื่อเรื่อง

กำรนำเสนอแบบโปสเตอร์
ผู้ดำเนินกำร: ดร. ธนำ ไม้หอม
เวลำ

Session

ID
PP-1

เคมีอินทรีย์
PP-2

ผู้บรรยำย
ปิยะนัส ใจซื่อ
สิริกานต์ ดีศิริ
ขวัญฤดี มงคลฉัตร
วราภรณ์ รอดผล
นิจวรรณ สหัสพันธ์

PP-3
สิริพร สามนารี
เคมีอนินทรีย์

PP-4
สิริมล มาฆทาน
PP-5

14.15 – 15.15
PP-6
เคมีวิเคราะห์
PP-7

อัญญารัตน์ ไพศาลพิ
สุทธิสิน
มุกดา มันมณี
ปัณณวัฒน์ เลิศวีระ
คุณ
วิภาวี น่วมใย

PP-8
พรนิภา คณทา
PP-9
เคมีเชิงฟิสิกส์

มัณฑิกา โตเอี่ยม
PP-10

ชื่อเรื่อง
Three Serratene triterpenoids
from Lycopodium squarrosa.
การสังเคราะห์ไครัลแอนทราซีนแบบ
เลือกสเตอริโอเคมี
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะทาง
เคมีกายภาพของยาไนโตรฟูแรนโทอิน
และพาราอะมิโนเบนโซอิกแอซิด เพื่อ
ปรับปรุงสมบัติของยาไนโตรฟูแรนโทอิน
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของ
แผ่นฟิล์มผสมไคโตซาน-เจลาติน
โดยใช้โซเดียมซัลเฟตเป็นตัวเชื่อมขวาง
เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยาไนโตรฟู
รานโทอิน
การศึกษาและหาลักษณะเฉพาะของยา
โดเนพีซิลกับสารร่วมผ่านโดเนพีซิลฟรี
เบส
การศึกษาการคายซับของตะกั่วจากมวล
ชีวภาพสองชนิดหลังถูกใช้ในการบาบัด
น้าเสีย
ปริมาณสารตกค้างคลอร์ไพริฟอสหลัง
ฉีดพ่นในผักโหระพา
The Adsorption and Reaction
mechanism of ethanol with
zeolite catalyst: A DFT study
การศึกษาการดูดซับแอมโมเนียและน้า
บนวัสดุโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์
โดยใช้การคานวณทางเคมีคอมพิวเตอร์
การศึกษาการดูดซับโมเลกุลสารอินทรีย์
ที่สาคัญทางชีววิทยาบนวัสดุโครงข่าย
โลหะ-สารอินทรีย์ชนิด M/Cu-BTC
(M= Fe Co และ Mn) โดยใช้การ
คานวณทางเคมีคอมพิวเตอร์

เวลำ

Session

ID

ผู้บรรยำย
กัลยกร บุญอินทร์ส่ง

ชื่อเรื่อง
การศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อสมบัติ
PP-11
ของพอลิแลคติกแอซิดเติมด้วยผงไม้
เมษสุดา อยู่ดี
การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในการป้องกัน
PP-12
รอยยับของผ้าไหม
สุจิตรา สุดสน
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของไม้
PP-13
ประกอบพลาสติกที่ได้จากวัสดุเหลือใช้
เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้าเชิงพาณิชย์
สุภาวดี พลสันต
การศึกษาอิทธิพลของพีเอชต่อไม้
เคมีพอลิเมอร์
ประกอบพลาสติกที่ได้จากการผสมวัสดุ
PP-14
เหลือใช้โดยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโท
รสโคปี
นายสรัล ยิ้มมงคล
การศึกษาสมบัติของพอลิเบนซอกซาซีน
PP-15
ที่ผสมด้วยพอลิแลคติกแอซิด
สุกัณฐิกา มนัสสิทธิ
Curing behaviors and thermal
พันธ์
degradation kinetics of
PP-16
polybenzoxazinepolycaprolactone blends
15.15 – 16.00
มอบใบประกาศ มอบรางวัลการนาเสนอ และพิธีปิด

