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บทความเรื่อง 3. กิตติพงศ์  เรืองศิลปานันต์  ทวิช พูล เงิน  วี รชาติ  ตั้ งจิรภัทร และ ชัย                                 
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ท่าจากเถ้าถ่านหินที่ถูกกระตุ้นด้วยด่าง”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ่าปี 
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บทความเรื่อง 4. สุบรรณ สนิทอินทร์ เพ็ญพิชชา คงเพ่ิมโกศล วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ชัย จาตุรพิทักษ์
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เวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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เสริมแรงสังเคราะห์โพลิโพรไพลิน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
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เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที ่24, วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562, 
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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แรงงานของงานเสาเข็ม”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562, ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.
เมือง จ.อุดรธานี 
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ก่อสร้างแบบลีนในงานทาง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
24, วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562, ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

บทความเรื่อง 19. จัตุพร อนันเอ้ือ และ สันติ เจริญพรพัฒนา (2562) “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เกิดความล่าช้าในงานวางท่อ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
24, วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562, ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

บทความเรื่อง 20. บุษกร  พุทธาศรี สันติ เจริญพรพัฒนา และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ (2562) “การออบ
แบบเอกสารเพ่ือการควบคุมงานก่อสร้าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562, ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

บทความเรื่อง 21. ณัฏฐนันท์ วงค์ขัดนนท์ และ สันติ เจริญพรพัฒนา (2562) “การศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการทางยกระดับ”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที ่24, วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562, 
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

บทความเรื่อง 22. ภมรวรรณ พุทธา ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ และ ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์                         
ก้องกิจกุล (2562) “การประเมินน้่าท่าในลุ่มน้่ ายมตอนบนโดยใช้ข้อมูล 
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที ่24, วันที่ 10-12  
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กรกฎาคม 2562, ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อ.เมือง จ.
อุดรธานี 

บทความเรื่อง 23. กิตติยา วงศ์ใหญ่ ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 
และ รัชพล สุขจันทร์ (2562) “การศึกษาความสามารถและต่าแหน่งที่เหมาะสม
ในการติดตั้งใบพัดผลักดันน้่าเพ่ือบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562, ณ 

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
บทความเรื่อง 24. รชตะ สารีศรี ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล และ ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 

(2562) “ประเมินการใช้น้่าของมันส่าปะหลังและอ้อย ในพ้ืนที่อ่าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-
12 กรกฎาคม 2562, ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.
อุดรธานี 
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