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ล ำดับ
ที ่

โครงกำรวิจัย หลักสูตร ชื่อผู้วิจัย 
จ ำนวนทุน
(บำท) 

11 เว็บไซตค์้นหาประชาสัมพันธ์การจองสถานท่ี 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
นางสาวชฎาพร  อินทร์พรมมา 3,000 

12 เกมผจญภัยเขาวงกต (Maze adventure Game) 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
นางสาวรุ่งนภา  สวสัด ี 3,000 

13 ตะลยุดาวมฤตยู (Dead Star) 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
นายสุรศักดิ์  ผ้างาม 3,000 

14 เกมสงครามกลางเมือง (Civil War) 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
นายปฏิภาร  เกตุชาญสิร ิ 3,000 

15 
การเปรยีบเทียบรูปแบบของปุ๋ยหมักจากธูปฤาษีต่อการเจรญิเติบโตและ
ผลผลติของกวางตุ้ง 

เกษตรศาสตร ์
นางสาวภิรมณ  แสงมณี   
นางสาวสุรยิุ  เสนาอินทร ์

3,000 

16 
ผลการเสริมต้นกล้วยและหญ้าเนเปียร์ต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของ           
ไก่ประดู่หางด า 

เกษตรศาสตร ์
นายวัชรพล  เพ็งพันธ์            
นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์สม 

3,000 

17 ประสิทธิภาพการผลติไก่ประดู่หางด าเพื่อเป็นการลดต้นทุน เกษตรศาสตร ์
นายกิตติวิทย์  ภูศรี          
นางสาวชยาภรณ์  แพมขุนทด 

3,000 

18 
การศึกษาการเจรญิเติบโตของดาวเรืองพันธุ์พาวเวอร์เยลโกลด์โดยใช้วัสดุ
ปลูกที่มีส่วนผสมของก้อนเช้ือเห็ดเก่า 

เกษตรศาสตร ์
นางสาวขวัญหทยั  มวลสุข
นางสาวสุธิดา  จีนกลาง 

3,000 

19 
ความเครยีดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคปกติ     
ปีการศึกษา 2560  

สถิติประยุกต ์

นางสาวกมลวรรณ  อินทร์มณี
นางสาวกิตติมา  เรืองศรี        
นายพายุ  ต่อโชติ                 
นายสาโรช  กระจ่างวงศ ์

3,000 

20 
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ภาคปกติ 

สถิติประยุกต ์
นางสาวกมลศรี  หลอมนาค
นางสาวสุภาพร  เจรญิกลาง   
นายนันทวัฒน์  ยะประภา 

3,000 

21 
การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

สถิติประยุกต ์
นางสาวอาทิมา  ฮาสูงเนิน      
นายเสมา  ศรีเงิน                 
นายองอาจ  เกตุโคกกรวด 

3,000 

22 
แรงจูงใจในการใช้บริการศูนย์อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีา 

สถิติประยุกต ์
นางสาวจุฑารตัน์  ดามกลาง
นางสาวศศิธร  พลอยฉิมพลี
นางสาวอังคณา  กุลสุวรรณ ์

3,000 

23 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา สถิติประยุกต ์
นางสาวรัตติยา  รังพงษ์     
นางสาวธันยธรณ์  อินมะดัน    
นายนพรัตน์  วิวัตรชัย 

3,000 

24 
การประยุกต์ภมูิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์กับพ้ืนท่ีดินเค็มในอ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 

ภูมิสารสนเทศ 

นางสาวแพรพลอย  พรหมภูวัลย์

นางสาวสุภสัสรา  มีเงิน        

นางสาวอารียา  บงสันเทยีะ 
3,000 
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