
ล ำดบั ประเภท ค ำน ำหนำ้ (ไทย) ชือ่-สกลุ ชือ่องคก์ร (ไทย) ชือ่บทคดัยอ่ (ไทย)

1 นักวชิาการ นาย เกรยีงไกร  สตีะพันธุ์ มหาวทิยาลัยพะเยา
ความหลากชนดิของปลาในแมน่ ้างมิ (แมน่ ้าสาขาของลุม่แมน่ ้ายมตอนบน) ในเขตอ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา

2 นักศกึษา นางสาว ขวญัภริมณ์  ณะเรอืงศรี
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ความหลากหลายของสตัวม์กีระดกูสนัหลังในพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม: เพือ่น าไปใชใ้นการฟ้ืนฟปู่าโดย

การหยอดเมล็ด

3 นักวชิาการ นาย จตภุมู ิ มเีสนา
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ความหลากหลายของนกในชว่งฤดหูนาวบรเิวณป่ารมิน ้าตามแนวคลองพระปรง อ าเภอวฒันานคร 

จังหวดัสระแกว้

4 นักศกึษา นาย จรัญ  ราชนุย้
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

ความหลากหลายทางชวีภาพระบบวนเกษตรทเุรยีนพืน้บา้น: รปูแบบการผลติในเขตชมุชนทรายขาว 

อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี

5 นักวชิาการ นางสาว จริาภรณ์  ผดุผาด
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

วทิยาเขตปัตตานี
ความหลากหลายทางชวีภาพของเห็ดป่าในป่าชมุชนภาคใตต้อนบนของประเทศไทย

6 นักศกึษา นางสาว ชฎาภรณ์  เสววีลัลภ คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
สตัวข์าปลอ้งขนาดเล็กในดนิ บรเิวณพืน้ทีป่่าปลกูพชืวงศย์างระยะตน้กลา้ทีม่อีายกุารปลกูทีแ่ตกตา่ง

กัน

7 นักวชิาการ นาง ชยารัตน ์ ศรสีนุนท์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา
ดัชนคีวามหลากหลายของสตัวพ์ืน้ทะเลขนาดใหญแ่ละปัจจัยสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณป่าชายเลนและ

หาดโคลน ต าบลคลองโคน จังหวดัสมทุรสงคราม

8 นักวชิาการ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ด ารงค ์ โลหะลักษณาเดช

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขต

ตรัง

การศกึษาชนดิของแพลงกต์อนพชืในบอ่เลีย้งกุง้ขาวแวนนาไม จังหวดัตรัง

9 นักวชิาการ นาง เดยี พนตินาถ  แชนนอน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ การคัดเลอืกชนดิไมท้อ้งถิน่เพือ่การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่า

10 นักวชิาการ ดอกเตอร์ ตรีณรรถ  ศรสีนุนท์
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชปูถัมภ์
ผลกระทบการขยายตัวของเมอืงตอ่การเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไมใ้นลุม่น ้าตรัง

ประกำศรำยชือ่ผูส้ง่รำยงำนวชิำกำรฉบบัเต็ม (Proceedings)

กำรประชุมวชิำกำร “กำรบรหิำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพแหง่ชำต”ิ คร ัง้ที ่3 ภำยใตห้วัขอ้ “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony”  

ระหวำ่งวนัที ่15 – 17 มถินุำยน 2559 ณ โรงแรม ด ิอมิ เพรส  จ. นำ่น



ล ำดบั ประเภท ค ำน ำหนำ้ (ไทย) ชือ่-สกลุ ชือ่องคก์ร (ไทย) ชือ่บทคดัยอ่ (ไทย)

11 นักวชิาการ นาย ธรรมนูญ  เต็มไชย
ศนูยศ์กึษาและวจัิยอทุยานแหง่ชาตทิางบก จังหวดั

เพชรบรุี
ภมูภิาพความหลากหลายทางชวีภาพของไมย้นืตน้ในอทุยานแหง่ชาตกิยุบรุ ีจังหวดัประจวบครีขีันธ์

12 นักศกึษา นางสาว นันทวนั  สกลุมาศ
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
คณุภาพน ้า และความหลากหลายของแพลงกต์อนพชืในพืน้ทีชุ่ม่น ้าหนองหลวง จังหวดัเชยีงราย

13 นักวชิาการ ดอกเตอร์ นารรัีตน ์ บญุไชย มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา
ป่าไมก้ลายเป็นหนิ จังหวดัตาก กับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและพัฒนาเศรษฐกจิ

อยา่งยั่งยนื จากการมสีว่นรว่มของชมุชน

14 นักวชิาการ นาย นกิร  มหาวนั
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้
ทัศนคตขิองนักวางแผนเมอืงตอ่ความส าคัญของความหลากหลายทางชวีภาพของเมอืง

15 นักศกึษา นางสาว นลิติา  มขุแจง้
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

การคัดแยกเชือ้แบคทเีรยีทีม่คีวามสามารถในยอ่ยสลายน ้ามันดบิและจ าแนกกลุม่โดยเทคนคิ

ฟลอูอเรสเซนอนิสติไูฮบรไิดเซชนั

16 นักศกึษา นางสาว บัณฑติา  ใจปินตา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
การประเมนิการกักเก็บคารบ์อนในมวลชวีภาพของพชืทีม่เีนือ้ไม ้ป่าชมุชนหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ 

จังหวดัพะเยา

17 นักวชิาการ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ดร.
ปณรัตน ์ ผาดี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม การแพรก่ระจายของแบคทเีรยีทีพ่บในปลานลิทีเ่ลีย้งในกระชงัในแมน่ ้าชี

18 นักวชิาการ นางสาว ปรศินา  วงคล์อ้ม
คณะเทคโนโลยแีละการพัฒนาชมุชน มหาวทิยาลัย

ทักษิณ วทิยาเขตพัทลงุ

พชืภมูปัิญญาพืน้บา้นเพือ่สขุภาพของคนในชมุชนลุม่น ้าคลองป่าพะยอม และคลองทา่แนะ จังหวดั

พัทลงุ

19 นักวชิาการ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ เผดมิศลิป์  รามศริิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ความหลากหลายของดว้งคมีในอ าเภอบอ่เกลอื จังหวดัน่าน

20 นักวชิาการ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ดอกเตอร์
พงษ์รัตน ์ ด ารงโรจนว์ฒันา มหาวทิยาลัยบรูพา ความหลากชนดิของสตัวก์ลุม่หอยในจังหวดัสระแกว้และปราจนีบรุี

21 นักศกึษา นางสาว พชร  สตัยวรรธน์
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
การคัดกรองยสีตท์นรอ้นเพือ่การผลติเอทานอลชวีภาพ

22 นักวชิาการ ดร. พมิลรัตน ์ เทยีนสวสัดิ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
องคป์ระกอบของไมย้นืตน้ และปรมิาณคารบ์อนเหนอืพืน้ดนิทีก่ักเก็บในไมย้นืตน้ ของป่าเมีย่งที่

ปลอ่ยทิง้รา้ง ในอ าเภอแมอ่อน จังหวดัเชยีงใหม่

23 นักศกึษา นางสาว พทุธดิา  นพิพานนท์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ ความสามารถในการฟ้ืนตัวหลังถูกไฟไหมข้องพรรณไมโ้ครงสรา้งในระบบนเิวศป่าดบิเขา

24 นักศกึษา นาย ภากร  ณ ล าปาง
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล คณะวทิยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

การวเิคราะหท์างเดนิอาหารของปลาไหลงชูนดิ Pisodonophis boro (Hamilton, 1822) จากปาก

แมน่ ้าปราณบรุ ีประเทศไทย

25 นักศกึษา นางสาว รัตนส์ดุา  เสนาดี คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ความหลากหลายและความชกุชมุของสตัวข์าปลอ้งผูล้า่ในแปลงปลกูทานตะวนัและปอเทอืง



ล ำดบั ประเภท ค ำน ำหนำ้ (ไทย) ชือ่-สกลุ ชือ่องคก์ร (ไทย) ชือ่บทคดัยอ่ (ไทย)

26 นักศกึษา นางสาว รนิมนัส  วยัรัตน์
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

ความรูท้างนเิวศวทิยากับการพจิารณาการปลกูพชืรว่มในสวนยางพารา กรณีศกึษาสวนยางพาราแบบ

วนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชงิเดีย่วในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทย

27 นักวชิาการ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ดอกเตอร์
วรัญญ ู แกว้ดวงตา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของปรงในภาคเหนอืตอนบนและความเสีย่งตอ่การสญูพันธุ์

28 นักวชิาการ นางสาว วนัเพ็ญ  เจรญิตระกลูปีติ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ บรกิารระบบนเิวศของชมุชนชานเมอืงกรงุเทพมหานคร

29 นักศกึษา นางสาว วภิาว ี กติทิรัพยก์าญจนา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
อนุกรมวธิานของแตนเบยีนวงศ ์Braconidae (Hymenoptera : Ichneumonoidea) ทีอ่อกหากนิ

เวลากลางวนับรเิวณเกาะแสมสารและเกาะขา้งเคยีง จังหวดัชลบรุี

30 นักวชิาการ นางสาว ศภุลักษณ์  วรัิชพนิทุ มหาวทิยาลัยนเรศวร คณะวทิยาศาสตร์
ความหลากหลายทางชวีภาพประเภทนกและสตัวป่์าเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ :กรณีศกึษา ต าบล

ชมพ ูอ าเภอเนนิมะปราง จังหวดัพษิณุโลก

31 นักศกึษา วา่ทีร่อ้ยตรี สนธยา  แสงเพชร คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
การประเมนิผลกระทบจากกจิกรรมของมนุษยต์อ่ความหลากหลายของแมลงน ้าในป่าดบิเขาทีร่ะดับ

ความสงูเกนิ 2,000 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเลปานกลาง อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท์

32 นักวชิาการ นาง สรินิทร ์ ตยิานนท์ กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื การทดลองปลกูเสรมิเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าดบิแลง้ทีม่ไีมล้าน

33 นักศกึษา นางสาว สนุภิา  จันทรแ์กว้
ภาควชิาวารชิศาสตร ์คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
แบคทเีรยี Halomonas sp. สายพันธุ ์SKNB4 ทีม่ปีระสทิธภิาพดใีนการออกซไิดซแ์อมโมเนยี

34 นักวชิาการ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ดอกเตอร์
สรัุตน ์ บญุผอ่ง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร โอเมกา้ 3-6-9 จากน ้ามันเมล็ดมะแขวน่ (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)

35 นักวชิาการ ดอกเตอร์ สวุฒัน ์ จฑุาพฤทธิ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี
การปรับเปลีย่นความเป็นอยูข่องชาวประมงพืน้บา้นเพือ่การทอ่งเทีย่วชมวาฬและโลมาในทะเลอา่ว

ไทย

36 นักศกึษา นางสาว อนงคน์าฏ  เช็งสทุธา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ความหลากชนดิของมดในพืน้ทีท่ีม่กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิแตกตา่งกัน ในฤดแูลง้ อ าเภอเวยีงสา 

จังหวดัน่าน

37 นักวชิาการ ดอกเตอร์ อรัณยภั์ค  พทัิกษ์พงษ์ มหาวทิยาลัยพะเยา การศกึษาการกระจายตัวของไลเคนสกลุ Graphis (Graphidaceae).ในประเทศไทย

38 นักศกึษา นางสาว อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล คณะวทิยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

การศกึษาองคป์ระกอบอาหารเบือ้งตน้ของปลาบูใ่ส Neostethus lankesteri, 1916 จากปากแมน่ ้า

ปราณบรุ ีประเทศไทย

39 นักศกึษา นางสาว ไอศวรรย ์ อารยะทวกีลุ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ความหลากหลายของสาหรา่ยสเีขยีวในสวนศรนีครเขือ่นขันธ ์ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอพระประแดง 

จังหวดัสมทุรปราการ


