
ตารางห้องน าเสนอบทความ ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแหง่ประเทศไทย  ครัง้ที่ 9  "...วิกฤตปญัหาดิน น้ า ปา่ ...เพ่ือการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนอย่างยัง่ยืน..."

หอ้งที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน ความร้อนชุมชน และเชือ้เพลิงชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารภมูิปญัญานวัตกรรม ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
ที่ ล าดบั รหัส ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ สังกัด เวลา

1 1 0000000023 อุปกรณ์ทดสอบศักยภาพก าลังคล่ืนทะเลใกล้ชายฝ่ังชนิดทุ่นลอย กังสดาล สกุลพงษ์มาลี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 10.30-10.45

2 2 0000000034 การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์

แกนเดียว

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.45-11.00

3 3 0000000036 การลดอุณหภมูิเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ครีบความร้อนอลูมิเนียม ปองพล รักการงาน มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 11.00-11.15

4 4 0000000039 การจ าลองระบบกังหันลมผลิตไฟฟา้ด้วยมอเตอร์กระแสตรงและเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้

กระแสตรงที่มีการควบคุมก าลังไฟฟา้สูงสุดด้วยอัตราส่วนความเร็วปลายใบ

ทรงวุฒิ รัศมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เชียงราย 11.15-11.30

5 5 0000000043 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟา้เซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับ

ระบบกริด ที่ติดต้ังบนหลังคา ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง จังหวัดพทัลุง

จอมภพ แววศักด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

11.30-11.45

6 6 0000000044 สมรรถนะของการลิตไฟฟา้เซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบกริด และติดต้ังบน

หลังคา ขนาดก าลังการผลิตติดต้ัง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด ณ ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง 

จังหวัดพทัลุง

จอมภพ แววศักด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

11.45-12.00

7 7 0000000055 การสร้างเคร่ืองก าเนิดพลังงานไฟฟา้ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรแบบโรเตอร์หมุนสวน

กับขดลวด

ชัยนุสนธ์  เกษตรพงศ์ศาล มหาวิทยาลัยราชภฎัสุราษฎร์ธานี

12.00-12.15

รับประทานอาหารกลางวัน

8 1 0000000012 การวิเคราะห์สมการสมรรถนะวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ร่วมกับระบบท าความเย็น

แบบดูดกลืน

ช้างเผือก อินทะวิเดด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13.00-13.15

9 2 0000000067 การทดสอบการสูญเสียความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรวมแสงพาราโบลา ชานนท์ บุญมีพพิธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์

13.15-13.30

กลุ่ม 2 ความร้อนชมุชน

กลุ่ม 1 ไฟฟ้าชมุชน



ตารางห้องน าเสนอบทความ ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแหง่ประเทศไทย  ครัง้ที่ 9  "...วิกฤตปญัหาดิน น้ า ปา่ ...เพ่ือการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนอย่างยัง่ยืน..."

หอ้งที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน ความร้อนชุมชน และเชือ้เพลิงชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารภมูิปญัญานวัตกรรม ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
ที่ ล าดบั รหัส ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ สังกัด เวลา

10 3 0000000035 การศึกษาค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัวของวัสดุที่ใช้ท าแผ่นท าความเย็นของเคร่ืองท า

ความเย็นแบบระเหยความชื้น

บัญญติั นิยมวาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 13.30-13.45

กลุ่ม 3 เชื้อเพลิงชมุชน

11 1 0000000014 การศึกษาอัตราส่วนของของแข็งรวมที่เหมาะสม  ส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากการ

หมักร่วมของน้ าบีบซังข้าวโพดและซังข้าวโพด

จิราพร  เผ่าเอี้ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13.45-14.00

12 2 0000000017 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากปาล์มน้ ามันร่วมกับมูลสุกร สุรจิตร์  พระเมือง* มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 14.00-14.15

13 3 0000000019 การศึกษาปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟา้ขนาดเล็ก วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ* มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14.15-14.30

14 4 0000000026 การพฒันาระบบควบคุมการระบายความร้อนของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้กาลักน้ า จุไรรัตน์จินดา  อรรคนิตย*์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 14.30-14.45

พักเบรค 14.45-15.00 น.

15 5 0000000028 การศึกษาการสกัดน้ ามันจากกากผลปาล์มด้วยตัวท าละลายร่วม เจริญพร ถาวรประเสริฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15.00-15.15

16 6 0000000029 ผลของเมทานอลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันยางนา ปรียา แก้วนารี* มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 15.15-15.30

17 7 0000000031 กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิตชนิด

ขดเกลียว

ทนงศักด์ิ ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15.30-15.45

18 8 0000000032 การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจาก

โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมกับวัตถุดิบของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วิชชุตา ตุ่มทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15.45-16.00

19 9 0000000046 เคร่ืองลดความชื้นชีวมวลพลังงานแสงอาทิตย์ วราจิต พะยอม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 16.00-16.15

20 10 0000000048 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอัดถ่านเพื่อผลิตถ่านอัดแท่งที่มีศักยภาพทางความร้อน

และทางเศรษฐศาสตร์

จุติพร  อินทะนิน    มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 16.15-16.30

21 11 0000000057 การผลิตไบโอดีเซลแบบไม่แยกกลีเซอรีนจากน้ ามันพชืเหลือทิ้ง จารุกิตต์ิ พบิูลนฤดม มหาวิทยาลัยก าแพงเพชร 16.30-16.45



ตารางห้องน าเสนอบทความ ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การประชุมสมัมนาวิชาการรปูแบบพลงังานทดแทนสูชุ่มชนแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9  "...วิกฤตปญัหาดนิ น้ า ปา่ ...เพ่ือการพัฒนาพลงังานสูว่ิถีชุมชนอยา่งยัง่ยนื..."

วันที่ 30 พฤศจกิายน 2559  ณ  อาคารภูมิปญัญานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ดอยสะเก็ด

ที่ ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ สังกัด เวลา

1 1 0000000008 การประยกุต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดความ
สูญเสียในกระบวนการผลิตน้า้ด่ืม กรณีศึกษา

เจนจริา เปี่ยมดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.30-10.45

2 2 0000000021 การถา่ยเทความร้อนในกระบอกไอศกรีมโบราณขนาดพกพา สุรจติร์  พระเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
10.45-11.00

3 3 0000000053 ระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าแบบประหยดัของแหล่งพลังงาน

ทดแทนร่วม เพื่อชุมชน

จกัรี ศรีนนท์ฉตัร* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
11.00-11.15

กลุ่ม 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน

4 1 0000000007 การออกแบบชุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ส้าหรับพื้นที่ภัยพิบัติ ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
11.15-11.30

5 2 0000000011 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เกษม   ตรีภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา ล้าปาง 11.30-11.45

6 3 0000000013 การเลือกสารท้างานของวัฏจกัรแรงคินสารอินทรียส้์าหรับ
ประเทศไทย

เยยียา่ง วากายยา่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11.45-12.00

รับประทานอาหารกลางวัน

7 4 0000000015 การลดการปลดปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบแสง

สว่างส้านักงานโดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 1.2 kWp

อนุสรณ์ แสงประจกัษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13.00-13.15

ห้องที่ 2 การประหยดัพลงังาน นวัตกรรมพลงังานทดแทน และการจดัการพลงังานในชุมชน

กลุ่ม 4 การประหยดัพลังงาน
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การประชุมสมัมนาวิชาการรปูแบบพลงังานทดแทนสูชุ่มชนแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9  "...วิกฤตปญัหาดนิ น้ า ปา่ ...เพ่ือการพัฒนาพลงังานสูว่ิถีชุมชนอยา่งยัง่ยนื..."

วันที่ 30 พฤศจกิายน 2559  ณ  อาคารภูมิปญัญานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ดอยสะเก็ด

ที่ ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ สังกัด เวลา

ห้องที่ 2 การประหยดัพลงังาน นวัตกรรมพลงังานทดแทน และการจดัการพลงังานในชุมชน

8 5 0000000016 การพัฒนาตู้อบพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้า สิทธิชัย   เสนรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 13.15-13.30

9 6 0000000018 การวิเคราะห์การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์ร่วมกบัจกัรยานออกก้าลังกายปั่นไฟ

บุญเยีย่ม ยศเรืองศักด์ิ มหาวิทยาลัยนครพนม
13.30-13.45

10 7 0000000024 ศึกษาความเป็นไปได้ของการเล้ียงปลาหมอในระบบหมุนเวียน
น้า้โดยใช้เซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน

จฑุาภรณ์  ชนะถาวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13.45-14.00

11 8 0000000040 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ  ที่
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กระแสตรงไร้แปรงถา่น 
สารท้าความเยน็ R22 ส้าหรับใช้กบัระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

อนุวัฒน์ ขดัทะขนัธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เชียงราย

14.00-14.15

12 9 0000000071 การวิเคราะห์ความแขง็แรงโครงสร้างกงัหันลมผลิตไฟฟ้าแบบ

แนวแกนต้ัง ขนาด 3 กโิลวัตต์

ศราวุธ  เอกบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
14.15-14.30

พักเบรค 14.30 - 14.45 น.

13 10 0000000072 ระบบผลิตและส่งจา่ยกา๊ซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน 
และการประยกุต์ใช้ร่วมกบัเตาถา่น

นิลวรรณ ไชยทนุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา
14.45-15.00

14 11 0000000052 การเตรียมแผ่นดูดซับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิล 

HDPE และวัสดุไมโครจากแร่อิลเมไนท์ของไทย

วิษณุ  เจริญถนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
15.00-15.15

กลุ่ม 6  การจัดการพลังงานในชุมชน
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การประชุมสมัมนาวิชาการรปูแบบพลงังานทดแทนสูชุ่มชนแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9  "...วิกฤตปญัหาดนิ น้ า ปา่ ...เพ่ือการพัฒนาพลงังานสูว่ิถีชุมชนอยา่งยัง่ยนื..."

วันที่ 30 พฤศจกิายน 2559  ณ  อาคารภูมิปญัญานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ดอยสะเก็ด

ที่ ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ สังกัด เวลา

ห้องที่ 2 การประหยดัพลงังาน นวัตกรรมพลงังานทดแทน และการจดัการพลงังานในชุมชน

15 1 0000000033 การพัฒนาเคร่ืองอัดเชื้อเห็ด คจรศักด์ิ สิงหันต์ มหาวิทยาลัยนครพนม 15.15-15.30

16 2 0000000042 การวิเคราะห์สมรรถนะการผลิตพลังงานและการลดค่าความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ี่มี
แบตเตอร่ีส้ารองพลังงาน

จริเมธ บุญรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

15.30-15.45

17 3 0000000047 การพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่าชุมชนจงัหวัด
ล้าปาง

บริบูรณ์ บุญยูฮ่ง          มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
15.45-16.00

18 4 0000000051 การจดัการพลังงานชุมชนโดยบูรณาการหน่วยงานรัฐกบัระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์กรณีศึกษา : ต้าบลหนองบัวสันตุ 
อ้าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม

ปรีชา ศรีประภาคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16.00-16.15

19 5 0000000054 ระบบเฝ้าระวังการจดัการพลังงานแสงอาทิตยร์ะยะไกลแบบ
ชาญฉลาด

ธนสิน บุญนาม  และ บุญยงั 
ปล่ังกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
16.15-16.30



ตารางห้องน าเสนอบทความ ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย  ครัง้ที่ 9  "...วิกฤตปัญหาดิน น้ า ป่า ...เพ่ือการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน..."

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารภูมิปัญญานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ที่ ล าดับ รหัส ชือ่บทความ ผู้น าเสนอ สังกัด เวลา

1 1 0000000049 การศึกษาและสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค: กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง

ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

2 2 0000000058 การศึกษาผลกระทบการขวางการไหลของอากาศต่อประสิทธิภาพการท างานของ 
กงัหันลมผลิตไฟฟ้าโดยโปรแกรมการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ทางพลศาสตร์ของไหล

ศิริพร  สุขกลุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

3 3 0000000059 การออกแบบและติดต้ังทดสอบกงัหันน้ าขนาดเล็กมากเพือ่การผลิตไฟฟ้าขนาด 5 
กโิลวัตต์

สุทธิศักด์ิ  ขวัญเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

4 4 0000000060 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์โดยใช้เทอร์
โมอเิล็กตริกร่วมกบัเลนส์เฟรสเนล

นันทพร วันเรียน1  ฉนัทนา พันธุ์
เหล็ก2 และ สมชาย มณีวรรณ์3*

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 5 0000000063 การออกแบบสถานีอดัประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่ าพลังงานแสงอาทิตย ์และระบบกกั

เกบ็พลังงานแบตเตอร่ีส าหรับชุมชน

วศิน เหลืองประดิษฐ์กลุ1 วรจิตต์

 เศรษฐพรรค์1 ชวิศ จิตรวิจารณ์1
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

6 6 0000000065 การประเมินผลกระทบจากการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
eDLTV ร่วมกบัระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

7 7 0000000068 การศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพกงัหันลมขนาด 5 กโิลวัตต์ จากการกดีขวางการไหล
ของลมเนื่องจากอาคาร โดยใช้วิธีแบบจ าลองทางพลศาสตร์ของไหล

กฤตภาส คงคาพิสุทธ1,  วิชัย 
โรยนรินทร์ 2, และ เดชา อนิทร์
โท่โล่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

กลุ่ม 3 เชือ้เพลิงชุมชน

8 1 0000000056 การปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถา่น ด้วยเตาขนาด 200 ลิตร ลุตฟี สือนิ และ พิสิษฏ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9 2 0000000062 การประเมินทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิงอดัแขง็จากใบออ้ย ฉนัทนา พันธุ์เหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 3 0000000069 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจผลิตกา๊ซชีวภาพของร้านอาหาร ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก

ศักยช์ัย เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

กลุ่ม 4 การประหยดัพลังงาน

11 2 0000000061 ประสิทธิภาพการป้องกนัความร้อนของอาคารประหยดัพลังงานโฟมอพีีเอส ณัฐภัทร ลีรพันธุ1์ Yeng Meng 
Han2 Win Jet Luo2 วรจิตต์ 
เศรษฐพรรค์1 เวชสวรรค์ หล้า
กาศ1,3  ชวิศ จิตรวิจารณ์1 พสุ 
ปราโมกขช์น1พรรณิการ์ อทุธวัง1
 และ หทัยทิพย ์นิลสนธ1ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

12 3 0000000066 การศึกษาการดูดซับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้จากการใช้รถยนต์ของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

ชนิกา จ าปา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

กลุ่ม 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน

13 1 0000000050 เตาอบดินเผาส าหรับอบไกโ่ดยใช้ฮีทเตอร์อนิฟราเรดและควบคุมการท างานโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์

ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

กลุ่ม 6 การจดัการพลังงานในชุมชน

14 1 0000000064 การศึกษาปริมาณการเกดิกา๊ซชีวภาพจากเศษผักผลไม้เหลือทิ้ง กมลชนก ปล้ืมบุญ1 วรรณนา 
กล่อมแกว้1 สุกญัญา กกกนทา1 
ฐิติพร เจาะจง2 ณัฐวุฒิ ขาว
สะอาด1,* ศักยช์ัย เพชรสุวรรณ1
 อรพรรณ ธนะขว้าง1 ธีรภัทร์ 
พุม่พลอย1 ประพิธาร์ิ ธนารักษ์3 
 และพิสิษฏ์ มณีโชติ3

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

13.00  น.เป็นต้นไป

กลุ่ม 1 ไฟฟ้าชุมชน


