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001 Oral WO-03 ดร. Chening Yu
First satellite tracking of the Endangered Spotted Greenshank 

(Tringa guttifer) from Thailand
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

002 Poster CP-13 ดร. กชกร ลาภมาก
ความหลากหลายของเชือ้ราในดนิในสวนทเุรยีน 

อ าเภอลับแล จังหวดัอตุรดติถ์
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์

003 Oral CO-01 นส. กนกจันทร ์ใจบญุ
ความหลากหลายของยสีตใ์นดนิอนิทรยีใ์นป่าพรโุตะ๊แดงและ

ความสามารถในการสรา้งเอ็กทราเซลลลูารเ์อนไซม์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

004 Poster CP-17 นส. กนกศร ีทัศนาทัย ความหลากหลายของราทีก่อ่โรคกับปลวกในประเทศไทย ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

005 Poster CP-44 นส. กฤษณะ สดุชา
สภาพแวดลอ้มบรรพกาล และความหลากหลายทางชวีภาพ แหลง่

รอยตนีสัตวม์กีระดกูสันหลัง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวดัชยัภมู ิ
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่

006 Poster CP-32 ดร. กฤษณา ดวงจันทร์

รายงานครัง้แรกของความหลากหลายของสาหรา่ยในบรเิวณน ้าขัง

ขนาดเล็กของตน้สัปปะรดสใีนสวนพฤกษศาสตรพ์ระนางเจา้สริกิติ ิ,์ 

เชยีงใหม,่ ประเทศไทย

สถาบันวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

007 Poster CP-36 ดร. กติตคิณุ หมูพ่ยคัฆ์ องคป์ระกอบชนดิของแมลงวนัทีก่นิซากในพืน้ทีป่่าชมุชนบา้นเผา่ไทย คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลัยนเรศวร

008 Poster FP-05 นาง กติตมิา ดว้งแค
ความหลากชนดิของเห็ดกนิไดใ้นระบบนเิวศป่าไม ้

พืน้ทีก่ลุม่ป่าภเูขยีว-น ้าหนาว

ส านักวจัิยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุพ์ชื กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า

 และพันธุพ์ชื

009 Poster CP-31 นส. กติตยิา ภญิโญ

ความหลากหลายของสาหรา่ย Scenedesmus และสกลุทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในแหลง่น ้าจดืบางแหลง่ทางภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 ประเทศไทย

สถาบันวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ประกาศผลการคดัเลอืกบทคดัยอ่

ตามทีโ่ครงการพฒันาองคค์วามรูแ้ละศกึษานโยบายการจดัการทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย หรอื โครงการ BRT

ไดม้กีารประกวดคดัเลอืกการน าเสนอ “ผลงานวชิาการภาคบรรยาย (Oral) และภาคโปสเตอร ์(Poster)” ส าหรบัผูท้ ีส่นใจเขา้รว่มการประชุมวชิาการ

“การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาต”ิ คร ัง้ที ่3 ภายใตห้วัขอ้ “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony”

ระหวา่งวนัที ่15 – 17 มถินุายน 2559  ณ โรงแรม ด ิอมิ เพรส นา่น จ. นา่น

ในการนีม้ผีูผ้า่นเกณฑไ์ดร้บัคดัเลอืก รางวลัผลงานวชิาการภาคบรรยาย (Oral) และภาคโปสเตอร ์(Poster)  ไดแ้ก่
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010 Oral RO-03 ดร. เกรกิ ผักกาด
ผล เมล็ดและกลา้ไมข้องไมย้นืตน้เพือ่การฟ้ืนฟปู่าในภาคเหนือของ

ประเทศไทย
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

011 Oral CO-11 นาย เกรยีงไกร สตีะพันธุ์
ความหลากชนดิของปลาในแมน่ ้างมิ (แมน่ ้าสาขาของลุม่แมน่ ้ายม

ตอนบน) ในเขตอ าเภอปง จังหวดัพะเยา
คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา

012 Poster EP-02 นส. ขวญัภริมณ์ ณะเรอืงศรี
ความหลากหลายของสัตวม์กีระดกูสันหลังในพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม: 

เพือ่น าไปใชใ้นการฟ้ืนฟปู่าโดยการหยอดเมล็ด

013 Poster CP-20 ผศ. ดร. ขวญัเรอืน นาคสวุรรณ์กลุ
เห็ดวงศ ์Boletaceae ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: 

ความหลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชน์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

014 Poster CP-26 ผศ. ดร. ขวญัเรอืน นาคสวุรรณ์กลุ
ความหลากหลายชนดิของทรอพคิอลไลเคนกลุม่ 

Thelotremoid Graphidaceae ในประเทศไทย
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

015 Poster EP-13 นาย ขัตพันธุ ์จันทะวงษ์ศรี
ภมูคิุม้กันของกบทีเ่ป็นสัตวเ์ฝ้าระวงัในพืน้ทีเ่กษตรกรรม

ทีม่กีารใชส้ารฆา่วชัพชื ในจังหวดัน่าน
คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

016 Poster CP-41 นาย จตภุมู ิมเีสนา
ความหลากหลายของนกในชว่งฤดหูนาวบรเิวณป่ารมิน ้าตามแนว

คลองพระปรง อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

017 Poster FP-11 นาย จรัญ ราชนุย้
ความหลากหลายทางชวีภาพระบบวนเกษตรทเุรยีนพืน้บา้น: 

รปูแบบการผลติในเขตชมุชนทรายขาว อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี

018 Poster CP-10 ดร. จรยิา สากยโรจน์
การรอดชวีติของจลุนิทรยีท์ะเลทรอสโทไคตรดิสท์ีผ่ลติกรดไขมันไม่

อ ิม่ตัวเชงิซอ้น หลังการเก็บรักษาดว้ยวธิกีารแชเ่ยอืกแข็ง
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

019 Oral MO-05 นส. จันทรม์ณี ปัญญาไว

พืน้ทีผ่วิใบของสาหรา่ยใบมะกรดูและหญา้ทะเลตอ่ความแรงกระแสน ้า

 และการเคลือ่นทีข่องตะกอน The effect of seagrass and 

Halimeda’s leaf surface area on water velocity and sediment 

movement

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

020 Poster EP-03 ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์
แบบจ าลองการกระจายพันธุข์องคอ้เชยีงดาว พชืถิน่เดยีว

ในประเทศไทย
ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

021 Poster EP-04 นาง จันทมิา แสนทอน
การศกึษาการเปลีย่นแปลงพลวตัป่ามอสงิโต 

อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)
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022 Poster CP-11 นส. จารวุรรณ เชือ้สหีะรณชยั
ความหลากหลายของราน ้ากลุม่ “aero-aquatic” ในประเทศไทย

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 จนถงึปัจจบุัน
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

023 Oral MO-03 ดร. จารวุรรณ มะยะกลู Halimeda macroloba ส าคัญไฉน? คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

024 Poster CP-18 จริาภรณ์ ผดุผาด
ความหลากหลายทางชวีภาพของเห็ดป่าในป่าชมุชนภาคใต ้

ตอนบนของประเทศไทย

025 Poster CP-08 นส. จรุรัีตน์ เอือ้พัฒนากจิ

การตรวจคัดกรองเชือ้ราทีส่ามารถยอ่ยสลายกลุม่ลกิโนเซลลโูลส 

จากป่าชายเลน บรเิวณสถานีวจัิยเพือ่การพัฒนาชายฝ่ังอันดามัน 

อทุยานแหง่ชาตแิหลมสน

ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

026 Oral RO-10 นส. ชฎาภรณ์ เสววีลัลภ

สัตวข์าปลอ้งขนาดเล็กในดนิ บรเิวณพืน้ทีป่่าปลกูพชืวงศย์าง

ระยะตน้กลา้ทีม่อีายกุารปลกูทีแ่ตกตา่งกัน จฬุาลงกรมหาวทิยาลัย

027 Poster MP-05 นาง ชยารัตน์ ศรสีนุนท์

ดัชนีความหลากหลายของสัตวพ์ืน้ทะเลขนาดใหญแ่ละปัจจัย

สิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณป่าชายเลนและหาดโคลน 

ต าบลคลองโคน จังหวดัสมทุรสงคราม

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ

เจา้พระยา

028 Poster CP-09 นส. ชลลดา สมบรูณ์

ความหลากหลายของเชือ้รา ascomycetes จากดนิป่าไมใ้นพืน้ที่

สวนสัตวอ์บุลราชธานี และความสามารถในการผลติเอนไซมเ์ซลลเูลส

 และไซลาเนส

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

029 Poster CP-02 ดร. ชาญวทิย ์สรุยิฉัตรกลุ
Planomonospora corallina แอคตโินมัยสทีสปีชสีใ์หมท่ีค่ัดแยก

จากดนิบรเิวณรากตน้ไผ่
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

030 Poster FP-08 ผศ. ดร. โชคชยั กติตวิงศว์ฒันา
การศกึษาการยบัยัง้เชือ้กอ่โรคในขา้วโดยแบคทเีรยีเอนโดไฟตแ์ละ

กจิกรรมการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื

คณะวทิยาศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบัง

031 Poster FP-14 ดร. ณัฐธดิา สภุาหาญ
การใชป้ระโยชน์จากพชืและสัตวข์องชมุชนสันป่ายาง 

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแมแ่ตง จังหวดัเชยีงใหม่

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

032 Poster CP-23 นส. ณัฐวภิา อัครพทัิกษ์พงศ์
สัณฐานวทิยาและความหลากหลายของเห็ดโคนใน

จังหวดันครราชสมีา และอ านาจเจรญิ

สาขาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาเขตกาญจนบรุี

033 Poster CP-21 ดร. ณัฐวฒุ ิวริยิะธนาวฒุวิงษ์
ความหลากหลายของเห็ดเอคโตไมคอรไ์รซาสกลุ Russula 

ในพืน้ทีศ่กึษา จังหวดัอ านาจเจรญิ
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)
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034 Poster CP-15 นส. ดนญา ธนกจิพพัิฒน ราท าลายแมลงบนเพลีย้ชนดิใหมใ่นประเทศไทย ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

035 Poster MP-01 ผศ. ด ารงค ์โลหะลักษณาเดช
การศกึษาชนดิของแพลงกต์อนพชืในบอ่เลีย้งกุง้ขาวแวนนาไม 

จังหวดัตรัง

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรัง

036 Oral RO-01 นาง เดยี พนตินาถ แชนนอน การคัดเลอืกชนดิไมท้อ้งถิน่เพือ่การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

037 Poster EP-08 ดร. ตรีณรรถ ศรสีนุนท์
ผลกระทบการขยายตัวของเมอืงตอ่การเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไม ้

ในลุม่น ้าตรัง

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 ในพระบรมราชปูถัมภ์

038 Poster EP-12 นางสาว แตงออ่น พรหมมิ
แมลงหนอนปลอกน ้าตัวเต็มวยัเพือ่การตดิตามตรวจสอบทางชวีภาพ

ของคณุภาพน ้าบรเิวณทางน ้าเขา้และทางน ้าออกของเขือ่น
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน

039 Poster CP-24 นส. ทักษพร ธรรมรักษ์เจรญิ การเก็บและรักษาตัวอยา่งแหง้เห็ดรา ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

040 Poster FP-07 ดร. ทัตพร คณุประดษิฐ์

การศกึษาการกระจายตัวและปัจจัยการเจรญิของสาหรา่ยไก 

Cladophora spp., Microspora spp. และ Rhizoclonium spp. 

ในแมน่ ้าน่าน อ าเภอทา่วงัผา จังหวดัน่าน

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

041 Poster CP-28 ดร. ทพิวรรณ ประเสรฐิสนิธุ์
การกระจายตัวของแพลงกต์อนพชืตามแนวระนาบในเขือ่นแมส่รวย 

จังหวดัเชยีงราย
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย

042 Oral FO-02 ผศ. ดร. ธนากร ลัทธิถ์รีะสวุรรณ
ลักษณะนเิวศตน้รักใหญใ่นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาตป่ิาอมกอ๋ย 

อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชยีงใหม่
มหาวทิยาลัยแมโ่จ-้แพร ่เฉลมิพระเกยีรติ

043 Oral WO-04 นส. ธนานันท ์โชตปิระเสรฐิคณุ
อทิธพิลของพชืปกคลมุรังทีม่ตีอ่นกกางเขนดงทัง้ดา้นการเลอืกพืน้ที่

ท ารังและความส าเร็จในการท ารัง: การทดสอบทดลอง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

044 Poster FP-16 นาย ธเนศ นนทศ์รรีาช

ความหลากหลายทางพันธกุรรมของอึง่ปากขวด (Glyphoglossus 

molossus Günther, 1868)  ในเทอืกเขาภพูาน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

045 Oral RO-07 นาย ธรรมนูญ เต็มไชย
ภมูภิาพความหลากหลายทางชวีภาพของไมย้นืตน้

ในอทุยานแหง่ชาตกิยุบรุ ีจังหวดัประจวบครีขีันธ์
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื
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046 Poster CP-43 นาง ธดิา ลอิารด์
ความหลากหลายของรอยตนีสัตวม์กีระดกูสันหลัง 

ในมหายคุมโีสโซอกิ ของประเทศไทย
กรมทรัพยากรธรณี

047 Oral MO-01 นส. ธดิารัตน์ นอ้ยรักษา
การชกัน ายอดจากแผน่ใบสาหรา่ยสนี ้าตาล Sargassum 

oligocystum Montagne
มหาวทิยาลัยบรูพา

048 Poster CP-19 นส. ธติยิา บญุประเทอืง เห็ดระโงกพษิ 3 ชนดิใหมจ่ากประเทศไทย ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

049 Oral WO-01 นส. นฤมล ตันตพิษิณุ ผลกระทบจากการสรา้งถนนสายหลักตอ่พืน้ทีอ่า่วไทยตอนใน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

050 Poster CP-29 นส. นันทวนั สกลุมาศ
คณุภาพน ้า และความหลากหลายของแพลงกต์อนพชื

ในพืน้ทีชุ่ม่น ้าหนองหลวง จังหวดัเชยีงราย

051 Oral EO-03 ดร. นารรัีตน์ บญุไชย

ป่าไมก้ลายเป็นหนิ จังหวดัตาก กับแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื 

จากการมสีว่นรว่มของชมุชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา

052 Poster CP-01 ดร. นารลีักษณ์ นาแกว้

ความหลากหลายทางชวีภาพของแอคตโินมัยสทิทีห่ายากจากดนิ

ในเขตอทุยานแหง่ชาตแิมว่งก ์: 

เพือ่น าไปสูก่ารคน้หาสารออกฤทธิท์างชวีภาพชนดิใหม่

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลัยนเรศวร

053 Poster EP-06 นาย นกิร มหาวนั
ทัศนคตขิองนักวางแผนเมอืงตอ่ความส าคัญของความหลาหลาย

ทางชวีภาพของเมอืง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

054 Poster CP-03 นส. นลิติา มขุแจง้
การคัดแยกเชือ้แบคทเีรยีทีม่คีวามสามารถในยอ่ยสลายน ้ามันดบิและ

จ าแนกกลุม่โดยเทคนคิฟลอูอเรสเซนอนิสติไูฮบรไิดเซชนั

055 Oral RO-08 นส. บัณฑติา ใจปินตา

การประเมนิการกักเก็บคารบ์อนในมวลชวีภาพของพชืทีม่เีนือ้ไม ้ 

ป่าชมุชนหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จังหวดัพะเยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา

056 Oral CO-04 ผศ. ดร. ปณรัตน์ ผาดี
การแพรก่ระจายของแบคทเีรยีทีพ่บในปลานลิทีเ่ลีย้งในกระชงั

ในแมน่ ้าชี
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม

057 Oral CO-05 ดร. ประภาพรรณ ซอหะซัน
การศกึษาความหลากหลายและการน าไปใชป้ระโยชน์ของเห็ดป่าใน

จังหวดัอ านาจเจรญิ

สาขาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาเขตกาญจนบรุี
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058 Oral FO-07 นาย ประสทิธิ ์วงษ์พรม

กฏีวทิยาพืน้บา้นของบา้นสรา้งถอ่นอก ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวั

ตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ

ประสทิธิ ์วงษ์พรม

คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

059 Poster FP-01 นาย ประเสรฐิ ศรกีติกิลุชยั
อทิธพิลของน ้ามะพรา้วตอ่การเจรญิของเสน้ใยเห็ดเผาะ

ในอาหารเลีย้งเชือ้
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

060 Poster FP-13 นส. ปรศินา  วงลอ้ม
พชืภมูปัิญญาพืน้บา้นเพือ่สขุภาพของคนในชมุชนลุม่น ้าคลองป่า

พะยอมและคลองทา่แนะ จังหวดัพัทลงุ
วทิยาลัยภมูปัิญญาชมุชน มหาวทิยาลัยทักษิณ

061 Poster MP-07 นส. ปารชิาต ินยิมไทย

ความชกุชมุของหอยสองฝาทีอ่าศัยอยูร่ว่มกับแนวปะการัง Arca 

ventricosa และ Beguina semiorbiculata ตามสถานภาพปะการัง

บรเิวณ หมูเ่กาะชมุพร

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง

062 Poster CP-38 ผศ. เผดมิศลิป์ รามศริิ ความหลากหลายของดว้งคมีในอ าเภอบอ่เกลอื จังหวดัน่าน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

063 Poster CP-27 ดร. พงษ์พันธุ ์ลฬีหเกรยีงไกร
ความหลากหลายของไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้าในล าน ้าแมฮ่าว

และแมห่ลวง อ าเภอแมแ่ตง จังหวดัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

064 Poster CP-40 ผศ. ดร. พงษ์รัตน์  ด ารงโรจน์วฒันา ความหลากชนดิของสัตวก์ลุม่หอยในจังหวดัสระแกว้และปราจนีบรุี คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยบรูพา

065 Poster CP-05 นส. พชร สัตยวรรธน์ การคัดกรองยสีตท์นรอ้นเพือ่การผลติเอทานอลชวีภาพ

066 Poster FP-03 นส. พนดิา จนีถนอม
การวเิคราะหห์าปรมิาณดแีมนนทิอลในเห็ดตับเตา่ 

(Phlebopus portentosus)
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

067 Oral MO-07 ดร. พนดิา อนุะกลุ
ความหลากหลายของทรอสโทไคตรดิทีม่สีมบัตผิลติกรดไขมัน

ไมอ่ ิม่ตัวสงูจากประเทศไทย
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

068 Oral WO-06 นส. พรพมิล ตัง้ตอ่วงศส์กลุ
อทิธพิลของรปูแบบการท าเกษตรกรรมและการจัดการสวนผลไม ้

ของชมุชนผึง้ในภมูทัิศน์อันเนือ่งมาจากมนุษย์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

069 Oral CO-02 นส. พัณณดิา ขนุนามวงษ์
ความหลากหลายของยสีตเ์อนโดไฟตจ์ากใบขา้วและความสามารถ

ในการควบคมุราโรคพชื
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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070 Poster FP-09 นส. พัดชา เศรษฐากา
ความหลากหลายทางชวีภาพและการกระจายพันธุข์องขา้วเหนียว

ในประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ

จังหวดัสกลนคร

071 Poster CP-33 นส. พัสวพีชิญ ์รุง่โรจน์ตระกลู
การใชล้ักษณะทางกายภาพภาพของเมล็ดในการจ าแนก 

Cassia spp. 3 ชนดิ
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

072 Poster FP-10 ดร. พชิยั ใจกลา้ ความหลากหลายของพันธุข์า้วพืน้เมอืงใน จังหวดัอตุรดติถ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์

073 Poster FP-12 ดร. พชิยั ใจกลา้
ผเีสือ้หนอนเจาะเมล็ดทเุรยีนในสวนไมผ้ลระบบวนเกษตร 

จังหวดัอตุรดติถ์
มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์

074 Poster EP-01 นส. พมิพอ์บุล หวายค า

การพัฒนาเครือ่งหมายอณูชวีโมเลกลุชนดิไมโครแซทเทลไลทข์อง

กอ่ใบเลือ่ม (Castanopsis tribuloides, Fagaceae) 

เพือ่การศกึษาความหลากหลายทางพันธกุรรมในพืน้ทีป่่าฟ้ืนฟู

075 Oral RO-09 ดร. พมิลรัตน์ เทยีนสวสัดิ์

องคป์ระกอบของไมย้นืตน้ และปรมิาณคารบ์อนเหนือพืน้ดนิทีก่ักเก็บ

ในไมย้นืตน้ ของป่าเมีย่งทีป่ลอ่ยทิง้รา้ง ในอ าเภอแมอ่อน 

จังหวดัเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

076 Oral RO-02 นส. พทุธดิา นพิพานนท์
ความสามารถในการฟ้ืนตัวหลังถกูไฟไหมข้องพรรณไมโ้ครงสรา้ง

ในระบบนเิวศป่าดบิเขา
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

077 Poster EP-11 นาง เพ็ญนภา ควูบิลูยศ์ลิป์
ความหลากชนดิของยงุและแหลง่เพาะพันธุใ์นจังหวดันครศรธีรรมราช

ในฤดรูอ้น
ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

078 Oral MO-11 นาย ไพโรจน์ เสนา
อนิเทอรเ์น็ตออฟธงิส ์(ไอโอท)ี ส าหรับการตดิตามสภาพแวดลอ้ม

แบบเรยีลไทม์
ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

079 Oral MO-09 นส. ฟามดีะห ์ วาเซ็ท ทนีา
พฤตกิรรมการกจิอาหารของปกูา้มดาบเพศผูแ้ละเพศเมยีของภาคใต ้

ของไทย
ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

080 Poster FP-04 นส. ภัทราพร ผกูคลา้ย
การศกึษาฤทธิท์างชวีภาพของสารสกัดพอลแิซคคาไรด์

จากเห็ดทอ้งถิน่

คณะวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน มหาวทิยาลัยแมโ่จ-้แพร ่

เฉลมิพระเกยีรติ

081 Poster MP-09 นาย ภากร ณ ล าปาง

การวเิคราะหท์างเดนิอาหารของปลาไหลงชูนดิ Pisodonophis boro 

(Hamilton, 1822) จากปากแมน่ ้าปราณบรุ ีประเทศไทย คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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082 Poster MP-02 นส. มณฑธ์ภัฎ ธรรมสาร
องคป์ระกอบของกลุม่ส ิง่มชีวีติสัตวท์ะเลหนา้ดนิขนาดเล็ก 

บรเิวณอทุยานแหง่ชาต ิหมูเ่กาะอา่งทอง จังหวดัสรุาษฎรธ์านี
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง

083 Poster CP-22 นส. มณีรัตนื พบความสขุ
สัณฐานวทิยาและความหลากหลายของเห็ดโคนใน

จังหวดักาญจนบรุแีละสพุรรณบรุี

สาขาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาเขตกาญจนบรุี

084 Poster FP-15 นาย รชตะ มณีอนิทร์ การเจรญิของตัวออ่นปนูา Esanthelphusa nani ในจังหวดัน่าน คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

085 Poster CP-35 นส. รักษิณา พลสลีา
ความหลากหลายของชนดิริน้ฝอยทรายในเขตอทุยานแหง่ชาตแิมว่งก์

 ประเทศไทย
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร

086 Oral MO-04 นส. รัชณีย ์แกว้ศรขีาว Halimeda สาหรา่ยมกีระดกู คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

087 Oral CO-10 นส. รัตน์สดุา เสนาดี
ความหลากหลายและความชกุชมุของสัตวข์าปลอ้งผูล้า่ในแปลงปลกู

ทานตะวนัและปอเทอืง
จฬุาลงกรมหาวทิยาลัย

088 Poster MP-06 นส. รัตนาวด ีเนียมศริิ
การลงเกาะของไบรโอซัวในแนวปะการังหมูเ่กาะสรุนิทร ์

จังหวดัพังงา
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง

089 Oral RO-06 นส. รนิมนัส วยัรัตน์

ความรูท้างนเิวศวทิยากับการพจิารณาการปลกูพชืรว่มในสวน

ยางพารา กรณีศกึษาสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพารา

แบบเชงิเดีย่วในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทย

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่

090 Poster CP-34 นส. รุง่นภา ทากัน
รปูแบบการกระจายตัวและความหลากหลายของแมลงน ้า

ในล าธารตน้น ้าป่าแป๋ อ าเภอแมแ่ตง  จังหวดัเชยีงใหม่
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

091 Oral FO-03 นส. วรรณา มังกติะ

ภมูปัิญญาการใชป้ระโยชน์จากยางรักของชาวเขาเผา่กะเหรีย่ง 

ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาตป่ิาอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย 

จังหวดัเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยแมโ่จ-้แพร ่เฉลมิพระเกยีรติ

092 Oral CO-08 ผศ. ดร. วรัญํ ูแกว้ดวงตา
ศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของปรงในภาคเหนือตอนบนและ

ความเสีย่งตอ่การสญูพันธุ์
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม

093 Poster EP-05 นส. วนัเพ็ญ เจรญิตระกลูปีติ บรกิารระบบนเิวศของชมุชนชานเมอืงกรงุเทพมหานคร คณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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094 Poster FP-06 ดร. วนัวสิาข ์แฟงฟัก
การส ารวจสายพันธุข์องเห็ดเอคโตไมคอรไ์รซาในเขตป่าชมุชนนคิม

สหกรณ์ฟากทา่ ต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ์
มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์

095 Poster MP-04 นส. วาสนา พรรณเทวี
การใชส้ัตวท์ะเลหนา้ดนิขนาดใหญเ่ป็นดัชนีชวีภาพของ

ระบบนเิวศหาดทราย จังหวดัระยอง
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง

096 Oral CO-09 นส. วภิาว ีกติทิรัพยก์าญจนา

อนุกรมวธิานของแตนเบยีนวงศ ์Braconidae (Hymenoptera : 

Ichneumonoidea) ทีอ่อกหากนิเวลากลางวนับรเิวณเกาะแสมสาร

และเกาะขา้งเคยีง จังหวดัชลบรุี

คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

097 Oral RO-04 นาย วริงค ์จันทร
ความหลากหลายและคณุลักษณะเชงิฟังกช์นัของพชืในระบบนเิวศ

เกษตรระยะแรกเริม่ภายใตร้ปูแบบของการใชปุ้๋ ย-ไถพรวนทีแ่ตกตา่งกัน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

098 Poster CP-14 นาย วรีะ ศรอีนิทรส์ทุธิ์
การศกึษากลุม่ประชากรราดนิจากแหลง่อาศัยทีม่อีณุหภมูสิงูใน

ประเทศไทย
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

099 Poster CP-06 ดร. ศศธิร จนิดามรกฎ ความหลากหลายของยสีตท์ีค่ัดแยกจากเห็ดป่าในประเทศไทย ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

100 Oral MO-08 นส. ศริลิักษณ์ ชมุเขยีว
ความหลากชนดิ ความชกุชมุและการกระจายตัวของหอยนางรม  

ทีแ่หลง่ธรรมชาตทิีอ่า่วบา้นดอน
ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

101 Oral WO-02 นส. ศภุพัชร ีธนสารไพบลูย์
การใชภ้าพถา่ยจากกลอ้งดักถา่ยภาพอัตโนมัตใินการจ าแนกอัต

ลักษณ์ของกระทงิ

School of Natural Resources, 

University of Nebraska Lincoln

102 Oral EO-01 นส. ศภุลักษณ์ วรัิชพนิทุ

ความหลากหลายทางชวีภาพประเภทนกและสัตวป่์าเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ :กรณีศกึษา ต าบลชมพ ูอ าเภอเนนิมะปราง 

จังหวดัพษิณุโลก

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร

103 Poster EP-07 วา่ทีร่อ้ยตรี สนธยา แสงเพชร

การประเมนิผลกระทบจากกจิกรรมของมนุษยต์อ่ความหลากหลาย

ของแมลงน ้าในป่าดบิเขาทีร่ะดับความสงูเกนิ 2,000 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเลปานกลาง อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท์

104 Poster CP-07 นส. สมจติ อ า่อนิทร์ ความหลากหลายของยสีตท์ีค่ัดแยกจากขยุแมลงในประเทศไทย ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

105 Poster CP-42 นาย สมชาย นิม่นวล
ความแตกตา่งทางพันธกุรรมระหวา่งประชากรนกปากนกแกว้ Suthora

 spp. ในประเทศไทย โดยใชย้นีในไมโทคอนเดรยี
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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106 Poster FP-02 นาย สมพร พละสาร
การวเิคราะหห์าองคป์ระกอบทางเคมขีองเห็ดกนิไดจ้ากเห็ดเผาะหนัง 

(Astraeus odoratus)
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

107 Poster CP-25 นส. สลลิาพร นวลแกว้
รายงานราทีพ่บบนวสัดสุง่ตรวจในงานบรกิารจัดจ าแนกรา 

ตัง้แตปี่พ.ศ. 2556 จนถงึปัจจบุัน
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

108 Oral CO-03 ดร. สาทนิี ซือ่ตรง
การฟ้ืนฟงูานวจัิยราทะเล:ความหลากหลายทางชนดิพันธุข์องราทะเล

ใน 7 พืน้ทีป่่าชานเลนของประเทศไทย
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

109 Oral WO-05 นาง สายสนทิ พงศส์วุรรณ
ความหลากชนดิของนกเมอืงในถิน่อาศัยรปูแบบตา่งๆ 

บรเิวณสวนสาธารณะชายทะเล จังหวดัภเูก็ต
มหาวทิยาลัยราชภัฏภเูก็ต

110
Invited 

Speaker
นาย สายณัห ์สมฤทธิผ์ล มลูคา่ทางเศรษฐกจิของเห็ดป่ากนิไดใ้นชมุชน ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

111 Oral RO-05 นาง สรินิทร ์ตยิานนท์ การทดลองปลกูเสรมิเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าดบิแลง้ทีม่ไีมล้าน กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื

112 Oral EO-02 นาย สบืพงศ ์สงวนศลิป์

ผลกระทบของการใหอ้าหารปลาเพือ่การนันทนาการตอ่การกนิอาหาร,

 การเจรญิเตบิโต และการสบืพันธุข์องปลาสลดิหนิบัง้หางมน 

Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) ในอา่วไทย

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

113 Poster CP-12 นส. สจุนิดา สมหมาย ราบนพชืตระกลูปาลม์บางชนดิในประเทศไทย ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

114 Poster CP-37 นส. สชุาดา ทองอนิ
การศกึษาความหลากหลายของแมลงในพืน้ทีเ่ขือ่นแควนอ้ยบ ารงุแดน

 จังหวดัพษิณุโลก

คณะเกษตรศาสตรท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร

115 Poster CP-16 นาง สชุาดา มงคลสัมฤทธิ์

ราแมลงชนดิใหมใ่นสกลุ Polycephalomyces ปรสติของรา 

Ophiocordyceps sp. บนตัวออ่นแมลงวงศ ์Elateridae 

จากป่าชมุชนบา้นเผา่ไทย

ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

116 Oral CO-07 นาง สธุดิา มณีอเนกคณุ
ความหลากชนดิและลักษณะถิน่นเิวศของพชืวงศบ์กุ บอน (Araceae)

 บนเขาหนิปนู จังหวดัลพบรุ ีและสระบรุ ีประเทศไทย
คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

117 Poster MP-10 นส. สธุดิา มณีอเนกคณุ
การสรา้งความเขม้แข็งการบรหิารจัดการเครอืขา่ยชมุชนในการ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง จังหวดัสมทุรสาคร

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช
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118 Poster CP-04 นส. สนุภิา จันทรแ์กว้
แบคทเีรยี Halomonas sp. สายพันธุ ์SKNB4 ทีม่ปีระสทิธภิาพดี

ในการออกซไิดซแ์อมโมเนีย

119 Poster CP-39 นส. สนุีย ์สธีรรมใจ
ความหลากหลายของหอยน ้าจดืบรเิวณคลองหนองเหล็ก 

จังหวดัพษิณุโลก
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร

120 Oral MO-02 นส. สภัุทรา พงศภ์ราดร “Halimeda J.V.Lamour.” :  ฉันคอืใคร คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

121 Poster MP-03 นส. สภัุสรา รักนาวี
ความหลากหลายและความชกุชมุของ Foraminifera 

บรเิวณกลุม่ส ิง่มชีวีติปะการังในอา่วไทย
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง

122 Oral FO-05 ผศ. ดร. สรัุตน์ บญุผอ่ง
โอเมกา้ 3-6-9 จากน ้ามันเมล็ดมะแขวน่ (Zanthoxylum rhetsa 

(Roxb.) DC)
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร

123
Keynote 

Speaker
ดร. สวุฒัน์ จฑุาพฤทธิ์

การปรับเปลีย่นความเป็นอยูข่องชาวประมงพืน้บา้นเพือ่การทอ่งเทีย่ว

ชมวาฬและโลมาในทะเลอา่วไทย
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี

124 Oral CP-45 นส. อนงคน์าฏ เช็งสทุธา
ความหลากชนดิของมดในพืน้ทีท่ีม่กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

แตกตา่งกัน ในฤดแูลง้ อ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

125 Oral FO-04 นาย อนันต ์เจรญิสขุ การใชข้องป่าจากป่าประหลังการประกาศเป็นอทุยานแหง่ชาติ ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

126 Poster EP-09 นาง อนันตนจิ ชมุศรี ลักษณะภมูปิระเทศมผีลตอ่ความหลากชนดิและความชกุชมุของยงุ ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

127 Poster EP-10 นาง อนันตนจิ ชมุศรี
ระบบบรกิารวเิคราะหข์อ้มลูยงุออนไลน์ขัน้สงูเพือ่ควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก
ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

128 Oral MO-10 นส. อรปราง สทุธเกยีรติ เวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรมทีผ่วิดนิของ Uca rosea ของภาคใตข้องไทย ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

129 Oral CO-06 ดร. อรัณยภั์ค พทัิกษ์พงษ์
การศกึษาการกระจายตัวของไลเคนสกลุ Graphis 

(Graphidaceae).ในประเทศไทย
มหาวทิยาลัยพะเยา



ล าดบั
ผลการ

ตดัสนิ

หมวด Oral/ 
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ค าน า

หนา้
ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ชือ่ผลงาน ชือ่องคก์ร(ไทย)

130 Oral FO-01 ดร. อัมพวา ปินเรอืน
การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้ับการฟ้ืนฟู่ ปาดว้ยการเพาะเห็ดป่ากนิได ้: 

กรณีศกึษาเห็ดระโงก เห็ดเผาะ พืน้ทีภ่สูงิห ์จ. ศรสีะเกษ
ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

131 Poster MP-08 นส. อัมภรณ์พรรณ พลาศัย
การศกึษาองคป์ระกอบอาหารเบือ้งตน้ของปลาบูใ่ส Neostethus 

lankesteri, 1916 จากปากแมน่ ้าปราณบรุ ีประเทศไทย
คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

132 Oral FO-06 นาง อารกีมล ต.ไชยสวุรรณ
การมสีว่นรว่มของชมุชนเพือ่การพัฒนาและบรหิารจัดการการผลติ

ขา้วปลอดภัยโดยผา่นกจิกรรมเบยีรเ์กมส์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยแมโ่จ-้แพร ่เฉลมิพระเกยีรติ

133 Oral MO-06 ดร. เอกลักษณ์ รัตนโชติ เรือ่งเลา่จาก “ราก” หญา้ทะเล คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

134 Poster CP-30 นส. ไอศวรรย ์อารยะทวกีลุ
ความหลากหลายของสาหรา่ยสเีขยีวในสวนศรนีครเขือ่นขันธ ์ต าบล

บางกระเจา้ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ

1. บทคดัยอ่ทีผ่า่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการในภาคบรรยาย (Oral) 
    และหากมคีวามประสงคจั์ดท ารายงานวชิาการฉบบัเต็ม (Proceedings) ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ความยาวไมเ่กนิ 10 หนา้กระดาษA4 (รวมเนือ้หา รูปภาพ และบรรณานุกรมแลว้) 

    กรุณาสง่ Proceedings มาภายในวนัที ่30 พฤษภาคม 2559

2. ผูท้ ีน่ าเสนอผลงานในรปูแบบ Poster จะตอ้งจดัท าโดยมรีปูแบบดงันี้
    I. ตอ้งจัดพมิพโ์ปสเตอรภ์าษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ขนาดกวา้ง 80 เซนตเิมตร และสงู 120 เซนตเิมตร โดยมขีาตัง้ (X-stand)

    II. ประกอบดว้ย ชือ่เรือ่ง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ชือ่ผูว้จัิย สถานทีท่ างาน บทคดัยอ่ ค าน า วตัถปุระสงค ์อปุกรณ์ วธิกีาร ผลการทดลอง วจิารณ์ผลสรุปผล และเอกสารอา้งองิ

3. ส าหรบัทา่นทีไ่มป่รากฎชือ่หนว่ยงานหรอืสถานศกึษาตามประกาศนี ้ หากประสงคส์ง่ Proceedings จะตอ้งแจง้ขอ้มลูดงักลา่วใหค้รบถว้น

     เม ือ่น าสง่ Proceedings


