
ล ำดับ
ที่ 

ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

1 974-461-541-
9/2544 

นายจิรวัฒน์ ศุภโกศล การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย
โดยวิธีโปรยกรองและวิธีเติมอากาศแบบเติมเข้า
ถ่ายออก 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

2 974-357-184-
1/2545 

Ms.Wanwisa 
Aiumwichean 

Coprocess of  HDPE, used tires and coal 
with nickel-molybdenum on alumina for 
fuel oils production 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

3 974-160-947-
7/2545 

นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม การทดสอบความใช้ได้ของแบบจําลองมลพิษทาง
อากาศในจังหวัดปทุมธานี 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

4 974-357-063-
2/2545 

นายชัยวัฒน์ กันหารี การประยุกต์ใช้แผนภาพการใช้ประโยชน์พลังงาน
เพื่อวิเคราะห์เอ็กซ์เซอจีเชิงกราฟของหอกลั่น
ปฏิกรณ์ในการผลิตสารเมทิลเทอร์เชียรีบิวทอล
อีเทอร์ 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

5 974-7989-15-
8/2545 

นายปริเมษ เจริญนพคุณ การกําจัดไนเตรตในน้ําท้ิงชุมชนด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

6 974-7989-20-
4/2545 

นายณรงค์ บุปผา การใช้ประโยชน์จากทรายท่ีใช้งานแล้วจากเบ้า
หล่อ(ทรายดํา)เถ้าถ่านหินบิทูมินัส และกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ ในการผลิตเป็นมอร์ต้าร์ 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

7 974-7989-41-
7/2545 

นายเจริญ สิทธินันท์เจริญ การกําจัดสีของน้ําท้ิงโรงงานผลิตกาแฟโดยวิธีการ
รวมตะกอนทางเคมี 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

8 974-7989-43- นายยุทธพงษ์ วงศ์จงใจหาญ การใช้ดอกธูปฤาษีดูดซับน้ํามันและการนํากากท่ีได้ รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 



3/2545 ไปผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง 
9 974-359-532-

5/2546 
นายชาตรี อิณชิต ประสิทธิภาพของระบบกรองชีวภาพในการบําบัด

อากาศท่ีปนเปื้อนด้วยสไตรีนโมโนเมอร์ 
รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

10 974-274-373-
8/2547 

น.ส.ปิยพร ปิยสาธิต การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือการ
จัดการคุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีน 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

11 974-273-670-
7/2547 

น.ส.กมลรัตน์ คุ้มญาติ การบําบัดน้ําเสียรวมของโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์โดยกระบวนการยูเอเอสบี 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

12 974-274-901-
9/2547 

นายสุนันท์ พูลธนกิจ การบําบัดน้ํากากส่าของโรงงานสุรา องค์การสุรา 
โดยกระบวนการยูเอเอสบี 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

13 974-274-374-
6/2547 

น.ส.รชตวรรณ คงกิจ การพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร์สําหรับศึกษา
สถานภาพด้านอุทกพลศาสตร์ในแม่น้ําบางปะกง 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

14 974-274-370-
3/2547 

น.ส.วัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์ การพัฒนาแบบจําลองคุณภาพน้ําสําหรับแม่น้ํา
บางปะกง 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

15 IS/2547 นายนิทัศน์ อังทองกําเนิด การกําจัดสีและความขุ่นออกจากน้ําท้ิงโดย
กระบวนการสร้างตะกอนเคมีกรณีศึกษาอาคาร
บําบัดน้ําเสียรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

16 IS/2547 น.ส.จันทศิริ  สายนภา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับตรวจสอบขนาดช่อง
เปิดของอาคารระบายน้ําลอดถนน 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

17 IS/2547 น.ส.วิมลทิพย์ วิชัย การใช้โปรแกรม BioWin ในการจําลองการทํางาน รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 



ของระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดไนโตรเจน 

18 974-9829-54-
9/2547 

นางสาวพัชราพร อิทธิสุ
ขนันท์ 

การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

19 IS/2547 นายเอนก ตั้งสุนทรขัณฑ์ การกําจัดสีในน้ําเสียอุตสาหกรรม กรณีศึกษา
โรงงานไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

20 974-274-308-
8/2547 

น.ส.ยองใย หอมนาน การศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดฝุ่นของ Spray 
Tower 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

21 974-9834-06-
2/2548 

นายภุมรินทร์ กลั่นแก้ว การศึกษาความเป็นพิษของโซเดียมและโพแทสเซียม
ต่อจุลินทรีย์ภายใต้ภาวะแบบไร้ออกซิเจน 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

22 2542 นายปราโมช เชี่ยวชาญ การกําจัดความขุ่นโดยใช้ระบบการกรองย้อนขึ้น-
ไหลลง 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

23 974-274-375-
4/2547 

นางสาวฐิติมา สิงห์โตทอง การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการออกแบบ
ระบบกําจัดฝุ่น 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

24 974-462-175-
3/2544 

นายประกอบ พิทยาภรณ์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ
ระบบผลิตน้ําประปา 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

26 974-9840-38-
0/2548 

นายภาคภูมิ พิระชัย การวิเคราะห์การไหลและคลอกรีนตกค้างใน
โครงข่ายระบบท่อประปา ด้วยโปรแกรม Epanet 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 



และ GIS ซอฟท์แวร์ 
27 IS/2005 Taweesook Limsakul The use of Chitosan For Removal of sulfate 

in wastewater 
รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

28 /2541 นายกฤชภัทร ยินหิรัญ ประสิทธิภาพของถ่านกระดูกในการลดปริมาณ
ฟลูออไรด์ 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

29 /2541 น.ส.นภนีรา แสงสุริยะ ปริมาณคลอรีนท่ีเหมาะสม สําหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ํา
ท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาลโรคทรวง
อก 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

30 /2542 นายชัยศรี สุขสาโรจน์ การเก็บกักของเสียอันตรายด้วยขี้เถ้าลอย-ซีเมนต ์ รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

31 974-461-125-
1/2543 

น.ส.ปิยะมาส สิริแสงสว่าง การผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสจาก Humicola 
lanuginose ด้วยวธิีการหมักแห้งในถังหมัก
ทรงกระบอกขนาด 5 ลิตร 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

32 974-462-059-
5/2544 

นายชัชพล มีเพ็ชรทาน การศึกษากระบวนการอีมัลชันโคพอลิเมอไรเซชัน
ของสไตรีนและยางธรรมชาติ 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

33 974-462-680-
1/2544 

น.ส.สุรัชดา ไชยชนะ การกําจัดไนเตรตโดยออโตโทรฟิกดีไนตริฟิเคชั่น
ในคอลัมน์กํามะถัน-หินปูน 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

34 974-160-059-
3/2545 

น.ส.ดรรชณี เฉยเพ็ชร การใช้เถ้าลอยซับบิทูมินัสและแอนทราไซด์ในการ
ปรับปรุงดินกระจายตัว 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 



35 974-357-981-
8/2546 

นายชนกร วัชรปาณ อิทธิพลของอัตราการเติมอากาศและกากตะกอน
น้ําท้ิงในการทําปุ๋ยหมักจากมูลฝอยชุมชมและมูล
ฝอยตลาดสด 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

36 974-358-939-
2/2546 

นายเพิ่มพล กาญจนามัย การใช้ประโยชน์ตะกอนจากโรงผลิตน้ําประปา
บางเขนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

37 974-358-667-
9/2546 

น.ส.นงเยาว์ จโนภาส การใช้ประโยชน์จากกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในการ
ตกตะกอนโลหะหนัก 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

38 974-358-107-
3/2546 

นายกฤษณะ หลาวทอง การใช้ประโยชน์ตะกอนดินจากกระบวนการปรับ
คุณภาพน้ําของโรงไฟฟ้าวังน้อย 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

39 974-274-785-
7/2547 

นายทรงยศ สารภูษิต ประสิทธิภาพของกระบวนการตกตะกอนด้วย
ไฟฟ้าเคมีในการรีดิวส์และกําจัดเฮกซวาเลนท์
โครเมียม 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

40 974-9829-51-
4/2548 

น.ส.ภาณุมาศ พวงแก้ว กระบวนการโอโซนเนชันในการย่อยสลายฟีนอล รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

41 974-9829-50-
6/2548 

นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดฟี
นอลโดยใช้หลอดผลิตรังสี UV-A และ UV-C ใน
กระบวนการ UV/H2O2 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

42 IS/2548 นายนยศ พงศ์สุวรรณ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของเครื่องรีดตะกอนและเครื่องอัด

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 



ตะกอน ในการรีดน้ําออกจากตะกอนของระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนในโรงงานอุตสาหกรรม  

43 974-462-680-
1/2544 

นางสาวสุรัชดา ไชยชนะ การกําจัดไนเตรตโดยออโตโทรฟิกดีไนตริฟิเคชั่น
ในคอลัมน์กํามะถัน-หินปูน 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

44 974-160-059-
3/2545 

นางสาวดรรชณี เฉยเพ็ชร การใช้เถ้าลอยซับบิทูมินัสและแอนทราไซต์ในการ
กรับปรุงดินกระจายตัว 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

45 974-358-347-
8/2546 

นางสุนิสา ปิยะสุวรรณ การศึกษาสภาวะการทํางานและประสิทธิภาพของ
ชั้นกรองเม็ดพลาสติกร่วมกับเมมเบรนชนิดไมโคร
ฟิลเตรชั่นสําหรับน้ําดิบของโรงงานผลิตน้ําประปา
บางเขน 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 
 

46 974-359-698-
4/2546 

นายอนุชิต ไทยเจริญพร การศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทด้านการจัดการน้ํา
เสียของจังหวัดนครนายก 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

47 974-274-885-
3/2547 

Apichai 
Tangsubpayakron 

Mathematical model application for water 
quality management in the THA CHIN 
RIVER 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

48 IS/2547 นายจักรพันธ์ หะมณี การออกแบบและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
สําหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์จากขนเป็ดและขน
ไก่โดยระบบบ่อหมักไร้อากาศแบบ High rate 
และระบบตะกอนเร่งแบบ SBR 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

49 IS/2004 Duangkamol Yenying Graphic user interface for environmental 
GIS 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

50 IS/2548 นายคธาวุธ พงษ์พิทักษ์ การออกแบบระบบปรับสภาพน้ําสําหรับ รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 



อุตสาหกรรมกระดาษจากแม่น้ําท่าจีน โดยใช้
วิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมีและระบบกรอง
ทราย 

 

 ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  
51 IS/2548 นายอาณาจักร ธรรมวิภัชน์ การบําบัดน้ําเสียโดยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส 50 

ลบ.เมตร ต่อ ชม. 
รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

52 IS/2548 น.ส.สุชิรา ขาวชู การบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
น้ําอัดลมโดยระบบบําบัดแบบยูเอเอสบี 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

53 IS/2548 นายเอกลักษณ์ ชูเนตร การปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียท่ีบําบัดแล้วเพื่อเป็น
น้ําเติมหอหล่อเย็น กรณีศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

54 974-9837-50-
9/2548 

นายศุภชัย โปฎก การใช้แบบจําลอง MIKE 11 ในการกําหนด
ประเภทแหล่งน้ําของแม่น้ําระยอง 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

55 974-160-747-
4/2545 

นางสาวลดัดา แสงสุวรรณ
ถาวร 

การกําจัดสีรีแอกทีฟเยลโล 17 และสีรีแอกทีฟบูล 
19 ด้วยกระบวนการโฟโตออกซิเดชั่นโดยใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

56 974-273-816-
5/2547 

นางสาวสุปานดี มณีโลกย์ การศึกษาการตรึงตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนโดย
กระบวนการไฟฟ้าเคมีในระดับโครงการนําร่อง 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 
 

57 /2543 น.ส.อัญชลี กลัดภิบาล การกําจัดความขุ่นในระบบกรองลงโดยใช้ชั้น
ตัวกลางพลาสติกลอยในการผลิตน้ําประปา 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 



58 974-357-684-
3/2545 

น.ส.มัณฑนา โคติบุญโล การออกแบบระบบให้อากาศของถังหมักแบบหมุน
สําหรับการหมักแบบแห้ง 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

59 974-7989-18-
2/2545 

นายกรีฑายุทธ์ พิบูลย์ การกําจัดธาตุอาหารในน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชนแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์โดยใช้บ่อผึ่งแบบ
ลม 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

60 974-160-343-
6/2545 

นายโสภณ เอียดประพาล การศึกษาเกณฑ์การควบคุมและประสิทธิภาพของ
ถังกําจัดความขุ่นแบบใช้ชั้นตะกอนในระบบปรับ
คุณภาพน้ํา โรงงานผลิตน้ําประปาแพงพวย 
จังหวัดราชบุรี 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

61 974-357-831-
5/2546 

น.ส.สุภาภรณ์  พิศพันธ์ การสร้างแบบจําลองการผลิตเอนไซม์และการ
จําลองระบบการหมักถั่วเหลืองในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพแบบแพคเบด 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

62 974-358-324-
6/2546 

น.ส.สาลินี สิทธิโชคธรรม ผลของวิธีควบคุมความชื้นต่อการเร่งอัตราการย่อย
สลายมลูฝอยชุมชนในแบบจําลองฝังกลบมูลฝอย 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

63 974-273-011-
3/2547 

นายอนุชิต สวัสดิ์ การลดอัตราการแพร่ระบายของก๊าซมีเทนจาก
พื้นท่ีกําจัดมูลฝอยโดยใช้หน้าดินที่มีการปลูกพืช 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

64 974-9829-53-
0/2005 

Sujirut Putthiwara Leacheate treatment using continuous 
and intermittent aerated floating bed 
biofilter coupled with submerged 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 



microfiltration membrane 
65 IS/2005 Karn Yimpat Water percolation through vegetated and 

non-vegetated cover soil layers of sanitary 
landfill in tropical climate 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

66 2543 นางสาวปาริฉัตร ศุภชลัสถ์ การประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

67 974-461-121-
9/2543 

นายทรงฤทธิ์ มุงคุณ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการนํานิกเกิล
กลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะด้วย
ไฟฟ้าด้วยระบบออสโมซิสผันกลับ 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

68 2541 นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ การใช้ลานตากตะกอนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบบําบัดตะกอนโรงงานผลิต
น้ําประปามหาสวัสดิ์ 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

ล ำดับ
ที่ 

ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

69 974-358-325-
4/2546 

นายภูวรินทร์ ทรรศนสฤษดิ์ การศึกษาการผันแปรของสารมลพิษในระบบ
รวบรวมน้ําเสียแบบรวมโครงการบําบัดน้ําเสีย 
รัตนโกสินทร ์

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

70 974-357-487-
5/2545 

นางสาวย่ิงลักษณ์ กาญจน
ฤกษ ์

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเหง้ามันสําปะหลัง 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

71 974-274-391-
6/2547 

นางสาวสุดารัตน์ รัตนแสง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มข้นของสาร
ระเหยอินทรีย์ในกระบวนการผลิตสี 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 

72 974-9839-98- นายชัชวาลย์ สังขดิษฐ์ การปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยเพื่อลด รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 



6/2548 ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

 

73 974-9830-90-
3/2005 

Waraporn 
Wiwattanakom 

Comparison of chemical and biological 
post-treatment methods for nutrient 
removal from piggery wastewater 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

74  น.ส.อัจฉรีย์รัช บุญยง การศึกษาปริมาณสารโพลีเมอร์ท่ีเหมาะสมในการ
รีดน้ําจากตะกอนท่ีผ่านการหมักแบบไร้อากาศ 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

75 974-9843-46-
0/2548 

นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติโดย
ชั้นกรองตัวกลางพลาสติกลอยร่วมกับเมมเบรน
ชนิดไมโครฟิลเตรชั่นในการผลิตน้ําประปา 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 
 

76 974-359-707-
7/2546 

น.ส.ศิรประภา ตรีเดช การกําจัดสาหร่ายโดยระบบผลิตน้ําประปาท่ีใช้ถัง
กรองแบบเม็ดพลาสติกลอยร่วมกับไมโคร
ฟิลเตรชั่น 

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี 
 

77 974-358-838-
8/2546 

นายสุรัตน์ โกวานิชย์ การศึกษาอัตราการแพร่ระบายของก๊าซมีเทนจาก
ชั้นดินกลบทับมูลฝอยชุมชน 

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี 

78 974-9829-52-
2/2005 

Nutjariya Srinoi Leachate treatment using multi-layer soil 
system 

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี 
 

 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

79 974-9840-37-
2/2005 

Kriskorn Yoo-A Composting of organic wastes from 
wastewater treatment plant of instant 

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี 



noodle factory 
80 974-9840-39-

9/2005 
Ekapunt 
Tanapatnpaiboon 

Utilization of biosolids from activated 
sludge process of modified starch factory 
as nitrogen-rich fertilizers 

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี 
 

81 974-9840-36-
4/2548 

ธนากร ลีประโคน การชะละลายของอะลูมิเนียมจากปุ๋ยหมักท่ีผลิต
จากตะกอนประปา 

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี 

82 974-16-1312-
1/2006 

Rachaneepen Pensit Leachability of Aluminum ions from water 
treatment sludge 

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี 
 

84 /2538 นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ การศึกษาการบําบัดน้ําท้ิงจากโรงนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยระบบเอสบีอาร์ 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

85 /2539 น.ส.นิสภัสร์ พุทธผล การกําจัดสาหร่าย Cyclotella SP. โดย
กระบวนการตกตะกอนทางเคมี กรณีศึกษา โรง
กรองน้ําเมืองใหม่บางพลี การประปานครหลวง 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

86 974-357-622-
3/2545 

น.ส.ฉัตรสินี สุรเสน การกําจัดแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์โดยการ
กรองด้วยเปลือกไข่ 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

87 974-160-148-
4/2545 

น.ส.ทิพอาภา ตั้งสิริกุล การประกันคุณภาพงานก่อสร้างสําหรับระบบกัน
ซีมน้ําชะมูลฝอยของสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยชุมชน 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

88 974-160-376-
2/2545 

นายภิญโญ มานะเสถียร ฟลักซ์การตกสะสมของโลหะในกรุงเทพมหานคร อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

89 974-274-370-
3/2547 

น.ส.วัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์ การพัฒนาแบบจําลองคุณภาพน้ําสําหรับแม่น้ํา
บางปะกง 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

 



 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

90 974-274-048-
8/2547 

นายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์ วิธีการลดความต้านทานจําเพาะต่อการกรองของ
ตะกอนสําหรับโรงงานผลิตน้ําบางเขน 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

91 974-9842-66-
9/2548 

นายชาลี พ่ึงพาณิชย์กุล การศึกษาการตรึงสารตะกั่วในดินโดยใช้หิน
ฟอสเฟต 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 

92 974-274-580-
3/2547 

น.ส.มกรา ทัพพุน ความสามารถของโลหะบนซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ท่ี
เตรียมจากเถ้าลอยลิกไนต์ ในการเร่งปฏิกิริยาการ
เติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 

93 974-9834-73-
9/2548 

น.ส.ชมพูนุช หรรษวรพงศ์ การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลี
เอทีลีน ชนิดความหนาแน่นสูงให้เป็นน้ํามันเบนซิน 

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 

94 974-9833-56-
2/2548 

นางสาวธิติมา เกตุแก้ว การประเมินการทํางานของระบบทรายกรองเร็ว
ในการกําจัดสารสเตียรอยด์จากน้ําผิวดิน 

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 

95 974-9834-98-
4/2548 

นางสาวนภาพร ตั้งถิ่นไท การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกําจัด
สารประกอบสเตียรอยด์ในน้ําเสียชุมชนด้วย
กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 

96 IS/2005 Vichaphat 
Punpatanavicha 

Optimiazation of membrane element 
arrangement for low energy ro system 

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 

97 974-9834-47-
7/2005 

Weerapong Rukapan Treatment of wastewater containing 
pesticides by ultra low pressure 
nanofiltration 

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 



98 974-9833-57-
0/2548 

น.ส.อังคณา โพธิ์เจริญโยธิน การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพน้ําบ่อตื้นในพื้นท่ีชนบทของประเทศไทย 

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 

99 974-9829-83-
2/2548 

นายอนันตวัฒน์ นําเจริญวุฒิ ประสิทธิภาพของระบบดีพแอเรชั่นแทงค์สําหรับ
การบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน 

ผศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ 

 
ล ำดับ

ที่ 
ISBN ชื่อ-นำมสกุล

นิสิต 
ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์

ที่
ปรึกษำ  

100 IS/2548 นางสาวนิลุบล 
เหล็กเกิดผล 

การบําบัดน้ําเสียของโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการ
ตกตะกอนทางเคมี 

อ.มงคล 
ดํารงค์
ศรี 

101 974-
9834-
01-
1/2548 

นายปริญญา 
มาลัยลอย 

การศึกษาผลของการบําบัดเบ้ืองต้นแบบกายภาพ-เคมี ต่อประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียจาก
โรงงานผลิตน้ํามันปาล์มโดยถังปฏิกิริยาแบบยูเอเอสบี 

อ.มงคล 
ดํารงค์
ศร ี

102 IS/2005 Onuma 
Choungchote 

Study and design of wastewater treatment for tourist spot case study: Sarika 
waterfall 

อ.มงคล 
ดํารงค์
ศร ี

103 974-
9834-
99-

นายวัชรินทร์ 
เวชเตง 

การกําจัดสารอินทรีย์คาร์บอนท้ังหมด โดยการสร้างตะกอนท่ีมีประสิทธิภาพ ; กรณีศึกษาระบบ
ผลิตน้ําของโรงงานไฟฟ้าวังน้อย, กฟผ. 

ผศ.จีมา 
ชม
สุรินทร์ 



2/2548  
104 /2543 น.ส.กัลยาณี 

เหงี่ยมสุวรรณ 
ประสิทธิภาพในการกรองตะกอนดินของหญ้านวลน้อยบริเวณลาดดินตัดของถนนบนภูเขา รศ.ชาติ 

เจียมไชย
ศรี 

105 IS/2005 Asawin 
Ingsriworrakul 

An investigation of the environmental Engineering Laboratory at the 8th building, 
Faculty of Engineering for Laboratory Safety 

อ.สุชาติ 
เหลือง
ประเสริฐ 

106 974-
16-
1353-
9/2549 

นายเศรษฐพงศ์ 
ธรรมพิทักษ์ 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแพรกบริเวณลาดดินตัดของถนนสําหรับการกรอง
ตะกอนขนาดต่างๆในน้ําไหลบ่าหน้าดินบนพื้นท่ีภูเขา 

รศ.วินัย 
เลียง
เจริญ
สิทธิ์ 

107 /2541 น.ส.นารีรัตน์ 
พันธุ์มณี 

การศึกษาประสิทธิภาพของการกําจัดฟอสฟอรัสโดยกระบวนการแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบแอนแอโร
บิค-แอโรบิค 

รศ.วินัย 
เลียง
เจริญ
สิทธิ์ 

108 974-
274-
371-
1/2004 

Promtida 
Sodsai 

Development of Water Quality Model for Songkhla Lake Management รศ.วินัย 
เลียง
เจริญ
สิทธิ์ 

 
 
ล ำดับ ISBN ชื่อ-นำมสกุลนิสิต ชื่อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ  



ที่ 
110 974-16-

2157-4 
นคร ศรีธิวงศ์ การกําจัดแคดเมียมไอออน (II) ในสารละลายโดยใช้เหล็กออกไซด์จากสเกล

เหล็กโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนเป็นตัวดูดซับ 
อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญา
คุณ 

111  อัญชลี กลัดภิบาล การกําจัดความขุ่นในระบบกรองลงโดยใช้ชั้นตัวกลางพลาสติกลอยในการผลิต
น้ําประปา 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 

112  ปริญญาสริิ โล่ห์
สุริยะ 

การบําบัดน้ําจากเคร่ืองสัมผัสแบบเปียกของเตาเผาแกลบโดยการตกตะกอน
เคมี 

รศ.ภัชราภรณ์ 
สุวรรณวิทยา 

113  วรทัศน์ เอี่ยม
ตระกูล 

การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียด้วยภาษา  VISUAL 
BASIC 

รศ.วินัย เลียงเจริญ
สิทธิ์ 

114  สาธิต แจ่มพุ่ม การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดอนุภาคความขุ่นโดยใช้สารช่วยกรองชนิด
ไดอะทอไมต์ในระบบการกรองแบบติดผิวสําหรับการผลิตน้ําประปา 

อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญา
คุณ 

115  สุนทรี ปัสสานนท์ การเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยการดูดติดผิวด้วย
ถ่านกัมมันต์แบบเกร็ดและฟิลม์ชีวภาพในระบบผลิตน้ําประปาแบบชั้นกรอง
ตัวกลางลอย 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 

116  จุฑารัตน์ ศรีภูมั่น การฟื้นฟูน้ําใต้ดินที่ปนเปื้อนเบนซินและโทลูอินด้วยกระบวนการออกซิเดชัน
เคมี 

ผศ.จีมา ชมสุรินทร์ 

117  สู่โชค เปี่ยมชล การศึกษาผลกระทบของความเค็มและระยะเวลาแอโรบิก-แอน็อกซิกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรีย์และไนโตรเจนในระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
เอสบีอาร์ 

รศ.ฉัตรดนัย จิระ
เดชะ 

 
118  เศรษฐพงศ์ ธรรมพิทักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้า

แพรกบริเวณลาดดินตัดของถนนสําหรับการกรอง
รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 



ตะกอนขนาดต่างๆในน้ําไหลบ่าหน้าดินบนพื้นท่ี
ภูเขา 

119 IS ภีสเดช ไตรเดช การวิเคราะห์ทางเลือกในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตน้ําประปาของโรงงานผลิต
น้ําประปาบางเขนโดยใช้ชั้นกรองตัวกลางเม็ด
พลาสติกลอยและเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่น 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 

120 IS กมลรัตน์ สมิงวรรณ การศึกษาการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครื่องแยกน้ํามัน 

รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ 

121  วรรณรัตน์ วัฒนชัย กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสําหรับน้ําเสีย
ปนเปื้อนโลหะหนักจากโรงงานประกอบรถยนต์ 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 

122  ฐิติมา สิงห์โตทอง การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการออกแบบ
ระบบกําจัดฝุ่น 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

123  พงศ์ภัทร ศรีขจร การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียท่ี
มีโครเมียม(VI) ด้วยทรายเคลือบเหล็กออกไซด์ 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

124  Pattiya Prompila Development of  mechanical sampling 
equipment for groundwater 

ผศ.จีมา ชมสุรินทร์ 

125  อุดมลักษณ์ เจริญเวียงเวชกิจ การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
คาดการณ์ระดับเสียงจากการจราจรบนทาง
ยกระดับ กรณีศึกษาทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) 

ผศ.มงคล ดํารงค์ศรี 

126  จุฑาทิพย์ ขจรไตรเดช การฟื้นฟูน้ําใต้ดินที่ปนเปื้อนสารไตรคลอไรเอทธี
ลีนโดยวิธีการบําบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้

ผศ.จีมา ชมสุรินทร์ 



ออกซิเจน 
127  วรรณรัตน์ วัฒนชัย กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสําหรับน้ําเสีย

ปนเปื้อนโลหะหนักจากโรงงานประกอบรถยนต์ 
รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 

128  สุนิสา ปิยะสุวรรณ การศึกษาสภาวะการทํางานและประสิทธิภาพของ
ชั้นกรองเม็ดพลาสติกลอยร่วมกับเมมเบรนชนิดไม
โครฟิลเตรชั่นสําหรับน้ําดิบของโรงงานผลิต
น้ําประปาบางเขน 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 

129  สุเมธ สุสะสินธุ์ แนวทางการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม: กรณีศึกษา
การลดที่แหล่งกําเนิดในกระบวนการอาบกระดาษ
ด้วยเมลามีน เรซิน ในกระบวนการผลิตแผ่นลามิ
เนต 

ผศ.จีมา ชมสุรินทร์ 

130  กิตติพงศ์ ทรงรักษ์เกียรติ์ การประเมินการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลาโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

131  เกริก วงศ์สอนธรรม การบําบัดอากาศท่ีปนเปื้อนเบนซีนโดยการกรอง
ชีวภาพด้วยตัวกลางกรองเศษวัสดุเกษตรกรรม 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

132 IS Sunadda Teapjiraprapa Risk Assessment of BTX vapor exposure to 
workers at gasoline service station 

ผศ.จีมา ชมสุรินทร์ 

133 IS สาธิต อําพรรัตน์ การใช้เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับรถยนต์ในประเทศ
ไทย 

ผศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ 

134  Narumol Sutthapintu Feasibility study of water treatment plant 
for Khlong Kanan sub district, Krabi 
province 

ผศ.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร 



135  มณฑยา เซ่งศรี ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอนของระบบผลิต
น้ําประปาต่อการเจริญเติบโตของพืช 

รศ.วิไล เจียมไชยศรี 

136  ศศกร ไชยวังราษฎร์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการ
ออกแบบระบบบําบัดตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

137  อัมไพวรรณ พุกประเสริฐ การบําบัดและใช้ประโยชน์น้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัด
ขั้นที่สองจากโรงงานผลิตเย่ือกระดาษโดยดินที่มี
การปลูกพืช 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี 

138  ประพักตร์ กรังพานิชย์ การนํากากแร่สังกะสีและวัสดุพรุนเบาเพอร์ไลต์มา
ผลิตเป็นคอนกรีตเบา 

 

139  วิไลวรรณ จันทร์มณี การบําบัดสีและโลหะหนักจากน้ําเสียอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมโดยใช้ผงไททาเนียมไดออกไซด์ใน
กระบวนการโฟโตคะตะไลซิล 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 

140  เรืออากาศเอกประสงค์ อมรสิริ
พาณิชย์ 

การบําบัดน้ําเสียท่ีปนเปื้อนโครเมียมโดยการเติม
ผงถ่านกัมมันต์ในกระบวนการตะกอนเร่ง 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 

141     
 

 
 
 


