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1 กนก พรหมศิรินนท์.

การประเมินคา่ Head intensity และ tail intensity ด้วยวิธี comet assay ในกลุม่

ประชากรวยักลางคนที่อาศยัในจงัหวดัปทมุธานี = Cytogenetic Biomonitoring 

Head Intensity and Tail Intensity by Comet Assay in Middle-aged people in 

Living of Pathumthani Province

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2559 CFT MET ก323ก64 2558

2 กนกลกัษณ์ โอภาส
การสบูบหุร่ีในกลุม่ตวัอย่างจากประชากร ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2560 CFT MET ก614ก64 2560

3 กนกพร บวัทรัพย์.

แรงจงูใจในการเดินทางทอ่งเที่ยวพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย กรณีศกึษา

 : องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = 

Motivations in traveling science museum of Thai youth a case study : 

National Science Museum Khlongluang District Pathumthani province
ปทมุธานี :

คณะอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2551 CFT MTHM ก324ร82 2551

4 กมลชนก ไทยเจริญ
ความชกุของโรคเบาหวานในกลุม่ตวัอย่างจากประชากร ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2560 CFT MET ก469ค56 2560

5 กรกนก เกิดอรุณเดช
ความชกุของความผิดปกติในการท างานของตบัจากลุม่ตวัอย่างต าบลหลกัหก อ าเภอ

เมือง จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2560 CFT MET ก413ค56 2560

6 กฤษณะ โยธาพิทกัษ์.
โครงการออกแบบภายในศนูย์สนัทนาการ จงัหวดัปทมุธานี /

ปทมุธานี :
คณะศิลปะและการออกแบบ

 มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 CFT ART ก443ค49 2549

7 กัสมาลี ชมุวรฐาย.ี

การยอมรับเทคโนโลยีอปุกรณ์สวมใส ่Wearable Device ของประชากรในจงัหวดั

ปทมุธานี = The Acceptance of Innovation Technology on Wearable Device of

 the Pathumthani Citizens ปทมุธานี :

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยั

รังสิต

2557 CFT IT ก598ก64 2557

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ือโสตทศัน์เก่ียวกับ "ปทุมธำนี"



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

8 กาญจนา พรมประสิทธ์ิ
การตรวจหาการปนเปือ้นของเชือ้ Cryptosporidium spp. ในผกัสดจากตลาด ใน

จงัหวดัปทมุธานี :
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2560 CFT MET ก612ก64 2560

9

การประชมุวิชาการ

มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าปี

Proceedings of RSU research conference 2007 ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2550 CFT ร582ก6 2550

10
การสมัมนาระดบัชาติ

เร่ืองอบุตัิเหตจุราจร

สรุปการสมัมนาระดบัชาติเร่ือง อบุตัิเหตจุราจร ครัง้ที่ 7 ชมุชนถนนปลอดภยั : 

มอเตอร์ไซค์ปลอดอบุตัิเหต ุวนัที่ 20-22 มิถนุายน 2549 ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการ

ประชมุอิมแพค เมืองทองธานี จงัหวดัปทมุธานี [ที่ถกูต้องคือ นนทบรีุ]
ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์ 2550 CFT ท5ก64ส47 2550

11 กิตติคณุ นิรมิตรศรีชยั.
คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานศนูย์วิจยัข้าวปทมุธานี = Quality of life of 

officer or Pathumthani Rice Research Center ปทมุธานี :
วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 CFT MSCO ก633ค73 2552

12 กุลธิดา จนัทร์ฝาง.

แนวทางการตลาดในรูปแบบของการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) : 

กรณีศกึษา การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร เขตรังสิต คลอง 14 จงัหวดัปทมุธานี กรุงเทพฯ :
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง
2551 CFT RU ก75น852 2551

13 ขวญัเรือน ภษูา.
การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจของนกัศกึษาในเขตจงัหวดัปทมุธานีที่มีตอ่

รายการคนค้นตน /
ปทมุธานี :

สาขาวิทยกุระจายเสียงและ

วิทยโุทรทศัน์ คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต

2547 CFT ข56ก64 2547

14 จนิตตา มงคลวยั.
การศกึษาเชือ้แบคทเีรียก่อโรคในแหลง่น า้คลองรังสิตประยรูศกัดิ์ จงัหวดัปทมุธานี /

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2559 CFT MET จ358ก64 2559

15 จนัทกิา อรรถชยั.

การเปิดรับข้อมลูข่าวสารประชาสมัพนัธ์และทศันคติของนกัเรียนมธัยมปลายจงัหวดั

ปทมุธานีที่มีตอ่มหาวิทยาลยัรังสิต = Public relation media exposure and 

attitude of high school student in Pathum Thani Province towards Rangsit 

University

ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2549 CFT CA จ63ก64 2549



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

16 จนัทมิา มานพ.

การตรวจความถ่ีไมโครนิวเคลียสของกลุม่ประชากรที่อาศยัในจงัหวดัปทมุธานีด้วยวิธี

 Cytokinesis-blocked micronucleus assay = Determination of Micronucleus 

Frequency in Population Living in Pathumthani Province by Cytokinesis-

blocked Micronucleus Assay

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2559 CFT MET จ635ก64 2558

17 จนัทมิา หนสูดุ
ภาวะน า้หนกัตวัเกินและโรคอ้วนกับภาวะไขมนัในเลือดผิดปกติในกลุม่ตวัอย่าง

ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี : ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2560 CFT MET จ583ภ65 2560

18 จนัทร์นภา ทองแย้ม.

การตรวจหา hemoglobin constant spring ในเด็กนกัเรียนและนกัศกึษาของ

จงัหวดัปทมุธานีโดยเทคนิค PCR = Detection of hemoglobin constant spring in 

students in Pathumthanee province by PCR technique
ปทมุธานี :

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะ

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2551 CFT MET จ633ก643 2551

19
จิสมุา ตนัอารีสโุชติ ยิ่ง

ระวี เลียวนรเศรษฐ.

การเปิดรับสื่อประชาสมัพนัธ์และพฤติกรรมการเลือกใช้พลงังานทดแทนของ

ประชาชนผู้ ใช้รถยนต์นั่งสว่นบคุคลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2549 CFT CA จ65ก647 2549

20 เจตนิพิฐ จรุงกลิ่นจรัส.
การวดัปริมาณ Serum Ferritin ของเด็กนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาในจงัหวดัปทมุธานี

โดยวิธี Inhouse-Indirect Sandwich ELISA ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 CFT MET จ336ก64 2549

21 เจตริน เชยประเสริฐ.

ศกึษาความต้องการระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ในการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบยีน

ทรัพย์สินของเทศบาล ในปทมุธานี = A Study of the Geographic Information 

System Needs to Manage Tax Mapping and Property register of 

Municipalities in Pathumthani Province

ปทมุธานี :

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยั

รังสิต

2557 CFT IT จ734ศ62 2557

22 ฉัตรี ศรีธนานนัท์.

การศกึษาความเช่ือมั่นในการซือ้สินค้าผ่านแอปพลิเคชนัการซือ้ขายบนเครือข่าย

สงัคมของประชากรในจงัหวดัปทมุธานี = A Study of Trust on Social Shopping 

Application of the Pathumthani Citizens ปทมุธานี :

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยั

รังสิต

2557 CFT IT ฉ63ก64 2557
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23 ชิตวร โอวาสิทธ์ิ.
การตรวจวดั NO2 โดยวิธี passive sampler ในจงัหวดัปทมุธานี = Analysis of no2

 by passive sampler in patumthani province
ปทมุธานี :

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 CFT ENG ช63ก64 2548

24 ตสันีม บนิหามะ.
การตรวจหาพาหะของแอลฟาธาลสัซีเมียโดยเทคนิค PCR ในนกัศกึษาและบคุลากร

ของมหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2550 CFT MET ต653ก64 2550

25 ทชัชกร ธนชนากานต์.

แนวทางในการพฒันาเดอะไพน์ รีสอร์ท จงัหวดัปทมุธานี ให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิง

สนัทนาการ : Guide for the Development of the Pine Resort Phathumthani 

Province as a Activities Touris Attraction
ปทมุธานี :

คณะอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2552 CFT MTHM ท622น85 2552

26 ทพิย์สดุา อินเสมียน
การตรวจระดบั Malondialdehyde ในพลาสมาในกลุม่ตวัอย่างที่อาศยัในต าบลหลกั

หก อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดั ปทมุธานี :
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2560 CFT MET ท634ก64 2560

27 ธนนนัท์ น้อยทุ่ง.

การศกึษาหาความชกุของเชือ้ Salmonella spp. จากเนือ้ไก่ในตลาดสดของจงัหวดั

ปทมุธานี = The Survey of Prevalence Salmonella spp. from Chicken Meatin 

Markets of Phatumthani Provinc
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2558 CFT MET ธ336ก64 2558

28 ธิดา จารุด ารงค์ศกัดิ์.
การตรวจกรองภาวะธาลสัซีเมียและภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในเด็กนกัเรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาในจงัหวดัปทมุธานี / ธิดา จารุด ารงค์ศกัดิ์ ... [และคนอ่ืนๆ]
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 CFT MET ธ637ก64 2549

29 ธีรพงศ์ หอ่ทอง.

พฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนของกลุม่ผู้ออกก าลงักายฟิต

เนสในเขตพืน้ที่รังสิตปทมุธานี = Workout-consumer behavior on purchasing 

whey protein in Rangsit area Phatumthani ปทมุธานี :

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

 สาขาสื่อสารการตลาด 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2558 CFT CA ธ646พ436 2558

30 นรีลกัษณ์ ฉวิกขนุรัมย์.
การตรวจหาพาหะของแอลฟาธาลสัซีเมียโดยเทคนิค PCR ในเด็กนกัเรียนของ

จงัหวดัปทมุธานี /
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 CFT MET น464ก64 2549



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

31 นฤนี โลหะจรูญ.

การพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวโดยชมุชน กรณีศกึษาตลาดน า้เมืองรังสิต อ าเภอธัญบรีุ 

จงัหวดัปทมุธานี = Development of tourist attraction by the community : a case

 study of muang Rangsit the floating market ditrict Tanyaburi Phatumthani 

province

CFT MTHM น43ก643 2552

32 นิชาภทัร เจะหมะ.

การส ารวจความต้องการบริการสขุภาพของผู้ พิการใน ต าบลคลองหก อ าเภอคลอง

หลวงจงัหวดัปทมุธานี = Health needs assessment of persons with disabilities 

in Klong-Hok Klong Luang district Pathumthani province case study : in 

Klong-Hok Klong Luang district Pathumthani province

ปทมุธานี :
คณะกายภาพบ าบดั 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 CFT PHY น626ก64 2548

33 นิภาพร สมบตัิศรี.
การหาเชือ้ salmonella และ shigella ในอาหารจากแหลง่ทอ่งเที่ยว จงัหวดัปทมุธานี

 : manuscript
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2546 CFT01814

34 นิภาพร สมบตัิศรี.
การหาเชือ้ salmonella และ shigella ในอาหารจากแหลง่ทอ่งเที่ยว จงัหวดัปทมุธานี /

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2546 CFT01815

35 นารีภรณ์ ศรีจริต.

การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม กรณีศกึษา : ชมุชนมอญบ้านศาลาแดงเหนือ

 อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี = Cultural tourism development a case study :

 morn communities Baansaladeangnua Samkok district Pathutani province ปทมุธานี :

คณะอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2551 CFT MTHM น645ก64 2551

36 นชุจณี โพธ์ิใต้.
ความพงึพอใจของลกูค้าที่มีตอ่การบริการของฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ บริษัท เค กรุ๊ป 

ฮอนด้า ออโตโมบลิ จ ากัด จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2550 CFT CA น72ค564 2550

37 บษุรา บญุยงค์.

การศกึษาการออกแบบประตรูะบายนน า้กลางคลอง 14 (สายลา่ง) ต าบลพืชอดุม 

อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2558 CFT ENG บ754ก64 2558



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

38 ปฐมพร ประกอบปราณ.

พฤติกรรมการใช้บริการ และการเปิดรับข่าวสารของนกัศกึษาในเขตจงัหวดัปทมุธานี 

ที่มีตอ่ศนูย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต = Shopping Behavior and Media 

Exposure of Students in Pathumthani Province Toward Future Park Rangsit ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 CFT ป343พ43 2548

39 ปทมุธานี วนัเดียว...เที่ยวไมพ่อ [s.l. : s.n.] [255-] VCDT ป373

40 ประวตัิย่อๆ จงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :
ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา

 มหาวิทยาลยัรังสิต
2533 TCT0244

41 พรทพิย์ จนัทร์น้อย.

การพฒันาการสง่เสริมการตลาดทอ่งเที่ยวของศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา รังสิต

 อ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี = The tourism promotion development of 

Rangsit Science Centre for Education market Thanyaburi district Pathum 

Thani province

ปทมุธานี :

คณะอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2552 CFT MTHM พ436ก64 2552

42 พรทพิย์ พทุธาพร.

การเปิดรับและความพงึพอใจที่มีตอ่วารสาร Ezy Entertinment ของสมาชิกร้านเช่า 

Video Ezy จงัหวดัปทมุธานี = Information exposure and gratifications towards 

the Journal zEzy Entertainmenty of the members of Video Ezy in the 

Pathumthani

ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2549 CFT CA พ43ก64 2549

43 พรทพิย์ มีมาเจริญด.ี
การเปิดรับสื่อของนกัเรียนมธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 4 ถึง 6 ในการเลือกศกึษาตอ่ใน

ระดบัอดุมศกึษา ในเขตจงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2545 วจ CFT พ436ก64 2545

44 พรเทพ เช้าเจริญ.

สมรรถนะในการใช้สมาร์ตโฟนของผู้สงูอาย ุจงัหวดัปทมุธานี = Use of Smartphone

 Capabilities of Aging People in Pathumthani Province
ปทมุธานี :

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยั

รังสิต

2557 CFT IT พ437ส44 2557



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

45 พรพรรณ พฒันดรงค์.

ความพงึพอใจและความต้องการในการใช้บริการของผู้ ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์

ในเขตเทศบาลเมืองปทมุธานีที่มีตอ่การรับชมภาพยนตร์โฆษณาประชาสมัพนัธ์ชดุ 

"ประทบัใจ...ไทยพาณิชย์"
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2550 CFT CA พ435ค56 2550

46 พชัฎาพร บดุดีเหมือน.
การตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin typing ด้วยวิธี High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ในเด็กนกัเรียน ในจงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 CFT MET พ622ก64 2549

47 มานพ แก้วกล้า.
รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั อตัลกัษณ์ของแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัปทมุธานี

 = The Identity Healer Traditional in Patumthani province
ปทมุธานี :

สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั

รังสิต
2550 CFT ณ436ร63 2550

48 ยจีวรรณ ปัตติสิงห์.

ความพงึพอใจที่มีตอ่สิทธิประกันสงัคมของประชาชน จงัหวดัปทมุธานี กรณีศกึษา 

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต = Satisfaction of Pathumtani's Residents toward their 

Rights in Social Security : A Case Study of Rangsit General Hospita
ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 CFT CA ย26ค56 2548

49 รักชนก ตัง้มานะกิจ. ศกึษาหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินจงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2545 วจ CFT ร622ศ62 2545

50 รินดา ปริุเส.

การส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกและส ารวจความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก

ของผู้ พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว กรณีศกึษา : ผู้ พิการทางร่างกายและการ

เคลื่อนไหว หมู่ที่ 1-14 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = Survey 

to convenince and the need of physically disability case study : physically 

disability in the community of 1-14 Klong Hok Klong Luang Pathumthani 

province

ปทมุธานี :
คณะกายภาพบ าบดั 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 CFT PHY ร633ก64 2548



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

51 วรรณพร ถนอมลิขิต.

การพฒันาวดัน า้วน อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานีให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม

 = The development of Wat Nam Won Mueng district Pathumthani province 

for cultural tourism resources
ปทมุธานี :

คณะอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2552 CFT MTHM ว443ก64 2552

52 วชัรินทร์ เตศิริ.

การแยกแบคทเีรียกรดน า้ส้มที่พบในผกักาดดองและผกัเสีย้นดองในเขตรังสิต 

ปทมุธานี = Isolation of acetic acid bacteria in pickles and tare preserved at 

Rangsit Pathumthani ปทมุธานี :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลยัรังสิต

2559 CFT SCI ว592ก63 2559

53 วฒันา วงศ์ฟองทอง.

การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนในจดุที่เกิดอบุตัิเหตสุงูในเขตอ าเภอธัญบรีุ 

จงัหวดัปทมุธานี = Road safety audit at high accident areas in amphoe 

thanyaburi pathum thani
ปทมุธานี :

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 CFT ENG ว63ก64 2548

54 วาสนา อดุตะพนั.
รูปแบบการด าเนินชีวิต (life style) ของวยัรุ่นในเขตจงัหวดัปทมุธานี

ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2545 CFT1066

55 วฒิุพร ศรีรัตนสคุนธ์.

ปัจจยัในการตดัสินใจของผู้บริโภคเลือกเข้ารับบริการร้านยา เขตอ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี= Factor influencing drugstores consumption for Klongluang 

people Pathumthanee
ปทมุธานี :

หลกัสตูรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รังสิต

2555 CFT MBUS ว735ป62 2555

56 ศิริวิมล วิเชียรสมทุร.

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้บ้านจดัสรรของผู้บริโภคในอ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี = Factors influncing of consumers purchasing house in

 Amphur Klongluang Pathumthani Province
ปทมุธานี :

สาขาวิชาการจดัการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ
2554 CFT MBUS ศ646ป62 2554

57 ศรีวิรัตน์ แววเพ็ชร. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหนงัสือพิมพ์ของนกัศกึษาจงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2545 วจ CFT ศ465พ43 2545

58 สมคิด ศรีโสภา.
การส ารวจชนิด ความหนาแนน่และแหลง่เพาะพนัธ์ยงุในเขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร

 จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2546 CFT01807



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

59 สนิฎา รัตนวงศ์สวสัดิ.์

การเปิดรับสื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ "รวมพลงัไทย ลดใช้พลงังาน" ศกึษาเฉพาะ

กรณีภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ชดุ "คณุดารุณี" ของประชาชนผู้ ใช้

รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัปทมุธานี = A Study of the Public Relations 

Advertising Presented by zKhun Daruneey on Energy Saving Campaign that 

Affects the Car Consumers Perception in Pathum Thani

ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 CFT CA ส362ก64 2548

60 สาธิต หลอ่สเุมธ.
การเปิดรับข่าวสาร และความพงึพอใจของลกูค้าที่มีตอ่แผนกลกูค้าสมัพนัธ์ของ

ศนูย์บริการ บริษัท โตโยต้า พราราก้อน มอเตอร์ จ ากัด จงัหวดัปทมุธานี /
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2550 CFT CA ส621ก63 2550

61 สาวินี ผายวฒัน์.
ภาพลกัษณ์ของศนูย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ในทศันะของนกัศกึษา ในเขต

จงัหวดัปทมุธานี /
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2550 CFT CA ส597ภ61 2550

62 สิรินาฏ วิริยะนานนท์.

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทศันคติของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในเขต

จงัหวดัปทมุธานีที่มีตอ่นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพลงัแผ่นดิน

ขจดัสิน้ยาเสพติด = Information Exposure and Attitude of Secondary School 

Students in Pathumthani toward the Narcotics Prevention and Solution Policy 

The National Participative Force

ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 CFT CA ส646พ43 2548

63 สจิุตรา มยโุรวาท.

การใช้สื่อวิดิทศัน์ร่วมกับคู่มือการดแูลตนเองเพ่ือให้ความรู้เร่ืองภาวะแทรกซ้อนใน

ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = Health 

education program using VCD and booklet for prevent complication in 

diabeted mellitus patients

ปทมุธานี :
คณะกายภาพบ าบดั 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 CFT PHY ส726ก64 2548

64 สภุรนาฏ ลอยลิ่ว.

การตรวจวดัพาราควอตที่ปนเปือ้นในแหลง่น า้จากแหลง่เกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

ย่านจงัหวดัปทมุธานี = Determination of paraquat contaminated in water from 

organic and chemical agricultural areas in Patumthani province
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 CFT MET ส744ก64 2548

65
อรอนงค์ พฒันากิจ

สมบรูณ์.

ระบบสืบค้นข้อมลูเพ่ือการจดัการสิ่งแวดล้อม จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2544 CFT01857



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

66 อรทยั จนัทร์กิตติมา.

การเปิดรับข่าวสารของประชาชน ในจงัหวดัปทมุธานี ที่มีตอ่รถยนต์ HONDA CRV =

 Exposure of People in Pathum thani Toward Honda CRV ปทมุธานี :

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์

 คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 CFT CA อ436ก64 2548

67 อรพินท์ ศรีสกุล.

ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากสารเคมีใน

ห้องปฏบิตัิการ ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทมุธานี = Factors related 

to hazard preventive behaviors from Laboratory Chemical substances of 

students in Rangsit University Pathum Thani Province

2556 CFT MORM อ436ป62 2556

68 อญัชลี สวุรรณเพ็ชร.

การตรวจกรองสารพิษตอ่สารพนัธุกรรมในน า้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมย่าน

ปทมุธานี = Detection of genotoxic substances in the industrial waste water in

 Patum-thani province
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 CFT MET อ622ก64 2548

69 เอกชยั พวงพิกุล.

โครงการศกึษาศนูย์วิจยัข้าว ปทมุธานีเพ่ือการทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ /

ปทมุธานี :

สาขาวิชาออกแบบภายใน 

คณะศิลปะและการออกแบบ

 มหาวิทยาลยัรังสิต

2556 CFT ART อ711ค49 2556


