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การประชุมวชิาการชมรมคณะปฏบิัติงานวิทยาการอพ.สธ. ครั้งท่ี 6 
“ทรัพยากรไทย:นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 

วันที ่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ณ  ห้องประชมุวิชาการ เขือ่นศรนีครินทร์ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุร ี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ วันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30-14.30 น. 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
P1 ความหลากชนิดของปูน้ําเค็ม ในระบบนิเวศชายฝ่ังอ่าว

คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
ชัยดํารง สิงหเจริญวัฒน์   สรารัตน์ สมยา    
เสาวภา สุราวุธ   ชุตาภา คุณสุข 

P2  การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการ
จับอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านบางชนิดในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สุวลี ฟองอินทร ์  รณกร สร้อยนาค   จิตรลดา มูลกิน   
นรินทร์ สุทิศ   ชินกฤต ศรีนวล 

P3  ความหลากชนิดของประชากรหนอนผีเส้ือกับพืชอาหาร
ในพื้นที่ปกปักพนัธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาวินี จนัทร์วิจติร   ศักดิ์ชัย เครือสาร   อภินันท์ เรง่เร็ว 

P4 ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปกัพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. เขือ่นภูมิพลจังหวดัตาก 

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก   มนัส ทติย์วรรณ 

P5 ผลของเช้ือเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตและการดูดซับธาตุ
อาหารของกล้าไม้ 

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก   มนัส ทติย์วรรณ 

P6 ความหลากชนิดและความชุกชุมของแพลงกต์อนสัตว์
ทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสุรินทร ์จังหวดั
พังงา 

จิตรา ตรีะเมธี   ณัฏฐวดี ภูคํา   สุนันท์ ภัทรจินดา 

P7 การคัดกรองแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสในพื้นที่
ป่าปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏ     รําไพ
พรรณ ี

วิมลรัตน์ พัดเล็ก   เสาวภา สุราวุธ   ชนาพร ผ่องใบตอง  
วิระ ศรีมาลา 

P8 การจําแนกชนิดปลาในพื้นที่ปกปักพันธกุรรมพชื 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ดเีอน็เอบาร์โค้ด 

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์   ศิรลัิกษณ์ วลัญชเ์พียร 
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หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
P9 การคัดแยกและศึกษาแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคา

ไรด์จากพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

รัตนาภรณ์ คําสุขดี   จริภัทร จนัทมาลี 

P10  การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

จันทรเ์พ็ญ ศรลัมพ์   วิทยา แกว้ศรี   ชลธิรา แสงสิริ   
ไพพรรณ แพเจริญ   เสน่ห์ จติต์กลาง   สุภัทรา ชื่นชอบ  
จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค   ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์    
ภาวินี ดีแท้   ยทุธนา พันธุก์มลศิลป์ 

P11 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน
เบื้องต้นในพื้นที่มหาวทิยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดกาญจนบุร ี

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์   กัณฑรยี์ บุญประกอบ    
พชร มงคลสุข   กวินนาถ บวัเรอืง   เวชศาสตร ์พล
เยี่ยม   สัญญา มีสิม   วสันต์ เพิงสูงเนิน   จุฑามาศ 
พระภูจํานง   สุภัทรา โพธิแกว้   กลวัชร อุปถัมภ์   
พัทธนันท์ นุชคง 

P12 การประเมินความหลากหลายของจุลินทรยี์ในถ้ําที่เป็น
แหล่งอาศัยของค้างคาวคุณกิตติ 

จุรีพร ศรีอกัษร   กุศล ภูธนกิจ 

P13 พรรณไม้น้ําเขือ่นวชิราลงกรณ เบญจวรรณ ชวิปรีชา   เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ   
ชัยมงคล คงภักดี 

P14 ความสัมพันธ์ทางพันธกุรรมของพืชสกุล 
Archidendron สามชนิดในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมาย
อาร์เอพีด ี

จรัสศรี นวลศรี   อมรรตัน์ จันทนาอรพินท์    
สุภาณี ชนะวีรวรรณ   จิตรา จนัโสด 

P15 การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มฤีทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่
ของโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องจาก
พระราชดําริฯ โดยการวัดฤทธ์ิการยับยัง้การสรา้งแอด
วานซ์ไกลเคชันเอ็นด์โปรดักส์ 

สุภัทรญาภรณ์ เผ่าพงษ์ไทย   กมลสิริ กมลขันติกุล   
จิตราพร กอ้นมณี   สุรีย์ เจยีรณ์มงคล       
วิชชุดา ธนกจิเจริญพัฒน์   สุรตันา อํานวยผล 

P16 การยับยั้งการเกิดปฏิกริิยาสีน้าํตาลในกระบวนการ
อบแห้งมะกอกนํ้าแช่อิ่ม 

พาขวัญ ทองรกัษ์   นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล    
สุภาวดี รอดศิร ิ  ปพนพัทธ์ อธษิฐ์ดษิฐ ์

P17 ชนิดของปูน้ําเค็มบริเวณเกาะแรด อําเภอสัตหบี  
จังหวดัชลบุร ี

นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร 

P18 ความหลากหลายของกล้วยไม้ปา่ในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เขื่อนจฬุาภรณ์  เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนหว้ยกุ่ม  
และเขื่อนสิรินธร 

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ   วิไลลักษณ์ ชินะจิตร    
อํานวย คําตื้อ   เกษสุดา เดชภิมล                    
พัฒนาภรณ์ วงษ์ทรงยศ   พรพิศ ชูสอน    
สมยศ บุญญสมภพ   สํารวย พลเรือง   วรชาต ิโตแก้ว 
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หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
P19 คุณภาพของนํ้าสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรทอ้งถิ่น พรประภา ชุนถนอม 
P20  การศึกษาโครโมโซมของมะเกีย๋ง พิชัย ใจกล้า   ฉันทนา สุวรรณธาดา    

ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจรญิทรพัย ์
P21 ความหลากหลายของพืชมีทอ่ลําเลียงในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนสิรนิธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย อําเภอสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี 

สุภาวดี เพชรโคตร   ขจรศักดิ์ วรประทีป   อุไรรัตน์ 
กาญจนขุนดี   ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจรญิทรพัย ์   
พรชัย จุฑามาศ 

P22 การผลิตและการแปรรูปข้าวไรชุ่มชนม้งบ้านถ้าํเวียงแก
และผาหมี อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

กาญจนา รุจิพจน์   มลิวรรณ์ กจิชัยเจริญ    
พิกุล สุรพรไพบูลย์   สุรศักดิ์ สตางค์รัตน ์

P23 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ดอกในพื้นที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวัดกาญจนบุร ี

ธีรวุฒิ พทิักษ์เนติกุล   ลัดดา โสมรักษ์    
ศุภโชติ เดชะราช   ประสิทธิ์ บญุไทย    
โสภณ บุญมีวิเศษ 

P24 การศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์ถัว่-วงศ์ย่อย
ประดู ่ในมหาวทิยาลัยรามคําแหง สาขาวทิยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุร ี

ลัดดา โสมรักษ์   ธีรวุฒ ิพิทักษ์เนติกุล    
ศุภโชติ เดชะราช   ประสิทธิ ์บุญไทย    
โสภณ บุญมีวิเศษ 

P25 ความหลากหลายของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชวีิตใน
แนวปะการังจากบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 

จําเริญ บวัเรอืง   เลขา มาโนช   ธิดา เดชฮวบ    
อรอุมา เพียซ้าย   ชลชญา แสนศิลา   กล่ินผกา ภูถาวร   
พรรณพร ไชยนต์   เอนก กิจเจา 

P26 ผดุงครรภ์โบราณ: กรณีศึกษารอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ําพุง
จังหวดัสกลนคร 

นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล   จันทร์ทริา เจียรณัย    
ณัฐฐิตา เพชรประไพ   ศรัญญา จุฬาร ี

P27 ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแหง่ชาติหมู่
เกาะสุรินทร ์

พรรตัน์ ศิริคํา   ฉันทนา สุวรรณธาดา   ศศิธร มหาแสน   
ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย  หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์   
ไพยนต์ ไชยวงศ์ 

P28 การตรวจกรองความเป็นพิษต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันมนุษย์
ของสารสกัดข่าคม (Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt 
& R. M. Smith.) ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ 

สหพัฒน์ บรัศวร์ักษ์   นาถธดิา วีระปรียากูร    
มัณฑิภา คําผิว   ปรียาภรณ์ พลายมี 

P29 ความเป็นพิษของสารสกัดจานา 
(Glochidion daltonii  (MÜll. Arg.) Kurz) ต่อเซลล์
ภูมิคุ้มกันมนุษย์ 

สหพัฒน์ บรัศวร์ักษ์   นาถธดิา วีระปรียากูร    
มัณฑิภา คําผิว   ปรียาภรณ์ พลายมี 

P30  สวนทุเรยีนในจงัหวัดนนทบุร ี เกษม กุลประดษิฐ ์
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หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
P31 ความหลากหลายของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ํานม นก 

สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก และปลา ใน
พื้นที่ปกปกัพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขือ่นน้ําพุง จังหวดั
สกลนคร 

พงศ์เทพ สุวรรณวารี   ศราวี อรุณ    
จิระภา สุวรรณรัตน์   สุดารตัน ์เฮงบุญมี    
Colin T. Strine   Singphone Luangleuxay    
Kham Youanechuexian 

P32  การศึกษาสมบตัิทางเคมีและกายภาพของดินในพื้นที่ปก
ปักพันธกุรรมพชื อพ.สธ. เขือ่นน้ําพุง การไฟฟา้ฝ่ายผลิต 
จังหวดัสกลนคร 

พงศ์เทพ สุวรรณวาร ี  วารินทร์ บุญเรียม 

P33 การสํารวจความหลากหลายของกล้วยไม้ในอทุยาน
แห่งชาติหมู่เกาะลันตา 

พรรตัน์ ศิริคํา   ฉันทนา สุวรรณธาดา   ศศิธร มหาแสน   
หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์   ประภัสสร อารยะกิจเจรญิชัย   
ไพยนต์ ไชยวงศ์ 

P34 ฤทธิต์้านจุลินทรีย์ของสารสกัดข่าคม อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์   บังอร ศรีพานิชกุลชัย   
นิรามัย ฝางกระโทก 

P35 ความหลากหลายของพรรณไมใ้นพื้นที่ปกปกัพนัธุกรรม
พืช อพ.สธ. พื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สํานักงาน
ทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย (กกส. สทพ. นทพ. บก. ทท.) 
อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุร ี

ทยา เจนจิตตกิลุ   พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง    
ครรชิต ธรรมศิริ   งามนิจ ชื่นบุญงาม             
ศศิวิมล แสวงผล   สมภพ ประธานธุรารักษ ์   
วงศ์สถิตย์ ฉ่ัวกลุ 

P36 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใกล้สูญพันธ์ พืชเฉพาะถิ่น พืช
อาหาร พืชสมุนไพรและพืชที่มศัีกยภาพเป็นไมด้อกไม้
ประดับในจงัหวดักาญจนบรุ ี

งามนิจ ชื่นบุญงาม   พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง    
ทยา เจนจิตตกิลุ   ครรชิต ธรรมศิริ    ศศิวิมล แสวงผล   
สมภพ ประธานธุรารกัษ ์

P37 เอคไคโนเดิร์มบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี สุเมตต์ ปุจฉาการ   คมสัน หงภัทรคีร ี
P38 การสังเกตเบ้ืองต้นในการปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมของ

ต้นหญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์ต่าง ๆ และศักยภาพในการใช้
ประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ป่าภายในศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

ฉันทนา สุวรรณธาดา   หทยัรัตน์ ไทยนุรกัษ์    
บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว   ไพยนต์ ไชยวงศ์              
พรรตัน์ ศิริคํา 

P39 การใช ้High Resolution Melting (HRM) ตรวจความ
แปรผันของดีเอน็เอบริเวณ trnL-F ของกล้วยไม้ 

ปรียา พวงสําลี หวังสมนึก   Hubert Kurzwell   พินิจ 
หวังสมนึก   เบญจวรรณ รัตวัตร์   ปิยรษัฎ์ เจรญิทรพัย ์

P40 สัญฐานวิทยาของเซอร์คาเรยีในหอยนํ้าจืดในพื้นที่สวน
สัตว์เปิดเขาเขยีว จังหวัดชลบุร ี

วิภาวี ปวราจารย์   กรภัทร แกว้เนิน    
มาลินี ฉัตรมงคลกุล 

P41 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกต์อนพชืบริเวณ
หมู่เกาะสุรินทร ์จังหวดัพังงา 

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม   สุนันท์ ภัทรจินดา 
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หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
P42 ความหลากหลายของปักษาพรรณในอทุยานแหง่ชาติหมู่

เกาะสุรินทร ์
วีณา เมฆวิชัย   สุทธิพง อาศิรพจน์    
เลอสรรค์ วศิโนภาส   พนิดา กรุดทอง    
กาญจน์ สฤษด์ินิรันดร ์

P43  ความหลากชนดิของสัตว์ป่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จงัหวัดเชียงใหม ่

รองลาภ สุขมาสรวง   สุภาพ บารมี 

P44 ชีวนานาพันธุ์ของสัตวข์าปล้องขนาดเล็กในดินและยุง ใน
พื้นที่ปกปกัพันธุกรรมพืช อพ.สธ.               เขื่อนศรี
นครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จงัหวัดกาญจนบุร ี

วัชโรบล ธีรคุปต์   อมรา นาคสถิตย์    
เกษม คงนิรันดรสุข   นคร ประดิษฐ ์

P45 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ตน้ ใน
บริเวณอนุรกัษสั์ตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรี
เจริญธรรม) อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ฟาซีมะ เจ๊ะแม   พรสุดา เรืองเสวียด   สุชาดา กาทอง   
ฉันทพิชญา อ้ายชุม   วาสิตา แสนบุญยัง    
อนงคณ์ หัมพานนท์   รัฐพล ศรประเสรฐิ    
สยาม อรุณศรีมรกต   ทนงศักดิ ์จงอนรุักษ ์             
พระอธกิารสํารวม สิริภทฺโท 

P46 ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากเกาะอรีา้ เขา
หมาจอ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์

อรอุมา เพียซ้าย   อารดา กําเหนิดงาม   เลขา มาโนช 

P47 ความหลากหลายของชนิดปลาในพื้นที่ปกปกั
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร   สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

P48 พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากผักคราดหัวแหวนลด
อาการปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ 

ภานิชา พงศ์นราทร   ธญัภา พงศ์นราทร    
วีรศักดิ์ จันทร์เรือง   พิเชษฐ เวชวิฐาน 

P49 ผลของชนิดและระดับความเขม้ข้นต่างๆ ของสาร
ควบคุมการเจรญิเติบโตต่อการชักนําแคลลัสจากชิ้นส่วน
คัพภะอ่อนของบัวสวรรค์ 

สุภาวดี รามสูตร   เคียง รักเกาะรุ้ง 

P50 การคัดกรองพืชที่พบในป่าอนุรกัษ์พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์  
pancreatic  lipase 

ศิริพร ศรดีี   อมรรัตน์ พลศรีราช   นริสรา ยนืยั่ง   
เนตรนภา พงษว์ัน   จิราพร เชือ้สูง            คะนึงนิจ 
ก้อนแก้ว   อนญัญา เดชะคําภู 

P51 การคัดกรองพืชที่พบในป่าอนุรกัษ์พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีฤทธิ์ในการดูดซับ
สารตะกั่ว 

อุบลทิพย์ ทองขาว   เกศสุมน อรรคบุตร   จรญัญา คํา
เอี่ยม   ดวงดาว ชนะพันธ์   อนสุรณ์ โยธาฤทธิ์   
อนัญญา เดชะคําภู 
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หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
P52 ความหลากหลายชนิดและพรรณไม้ย้อมสีธรรมชาติใน

ป่าชุมชนบ้านกลางหมื่น จังหวดักาฬสินธุ ์
สายัญ พันธ์สมบูรณ์   อรพรรณ บุญศักดาพร    
อนุวัธน์ นิสัยสุข   นิภาพร อามสัสา 

P53  ความหลากหลายพรรณไม้ในพืน้ที่ป่าที่พกัสงฆ์เทพนิมิต
ประชารังสรรค์ จังหวดัสกลนคร 

สุบรรณ ทุมมา   ศรีสุภา ลีทอง   สงกรานต์ ชิระบุตร   
กัญญา วเิศษสังข์   อรรถพล ทนิกระโทก    
นิภาพร อามัสสา 

P54 ความหลากหลายชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้
จากพื้นที่ป่าชุมชนโคกดอนดินกี่ จังหวัดขอนแก่น 

กษิดิเ์ดช สิบศิร ิ  หลุยส์ เออรเ์นสโต้ การ์เซีย การ์เซยี   
เมธินี อินพะเนา  นิภาพร อามสัสา 

P55 การสํารวจผีเส้ือกลางวันในสวนสัตว์เปิดเขาเขยีว จังหวัด
ชลบุรี 

สุพรรณี ธรรมแท้   นเรศ แกว้พิพักษ์   กรภัทร แก้วเนิน  
อนงค์ แววดี   สุทธิณี เหลาแตว 

P56 ความหลากหลายของแมลงในดนิ ในพื้นที่ปกปกั
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ําพุง โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร-ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(อพ.สธ.-มทส.) 

วณิชยา จรูญพงษ์   พงษเ์ทพ สุวรรณวารี   รจุ มรกต 

P57 ความหลากหลายของไลเคนและเห็ดในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ําพุง จงัหวัดสกลนคร 

อมรรตัน์ พิทกัษ์พงษ์   พงศ์เทพ สุวรรณวารี    
หนูเดือน เมอืงแสน 

P58 การพิสูจน์เอกลักษณ์และคุณลักษณะของแบคทีเรยี 
ยีสต์ และราที่แยกจากเน้ือตาลโตนดสุก น้ําตาลสด และ
น้ําตาลเมา ในจงัหวัดชยันาท 

อํานาจ ภักดีโต   สุรพล พหลภาคย์    
สัณฐิตา ตังคจวิางกรู 

P59 ไพรีโนไลเคนทีส่ร้างสปอร์แบบไม่มีสี จากการศึกษา
เบื้องต้นตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย 

สุภัทรา โพธิ์แกว้   กวินนาถ บวัเรือง 
เวชศาสตร์ พลเยี่ยม   ขจรศักดิ ์วงศ์ชีวรตัน์    
สัญญา มีสิม    พิมพา นิรงค์บุตร    
กัณฑรีย์ บญุประกอบ 

P60 การใช้ประโยชน์จากพันธกุรรมพืชในการตรวจระบุ
เอกลักษณ์สมุนไพรสกุล Strychnos 

สุชาดา สุขหร่อง   พัฒนชัย ลิมปิกิรติ   ณัฐธิดา ชลสินธุ์   
ชัญญา งิมสันเทยีะ   ธาตรี ผดงุเจริญ 

P61 ความหลากหลายของผีเส้ือกลางวัน ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ําพุง จงัหวัดสกลนคร 

สุกัญญา ลาภกระโทก   พงศ์เทพ สุวรรณวาร ี   
รุจ มรกต 

P62 ผีเส้ือและพืชอาหารในเขตอนุรกัษ์พันธุกรรมพชื เขื่อน
ภูมิพล จังหวัดตาก 

มนัส ทิตย์วรรณ   วนิดา แซ่จงึ   ศักดิ์ชัย เครอืสาร   
อภินันทน์ เรง่เรว็ 

P63 ความหลากชนดิของหอยทะเลฝาเดียวจิ๋วบริเวณอ่าว
ผักกาดในหมู่เกาะสุรินทร์ จงัหวัดพังงา 

สุประภา แสนวันนา   พงษร์ัตน์ ดํารงโรจน์วฒันา 
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หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
P64 การศึกษาเบ้ืองต้นเกี่ยวกับความหลากชนิดของหอย

ทะเลฝาเดียวจิว๋ (MOLLUSCA: GASTROPODA) รอบ
เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน จงัหวัดกระบ่ี 

ศุภณัฐ โตสุข   รุ่งวทิย์ ชัยจิรวงศ์    
พงษร์ัตน์ ดํารงโรจน์วัฒนา 

P65  การศึกษาเบ้ืองต้นถึงความหลากชนิดของหอยทะเลฝา
เดียวจิว๋บริเวณเกาะขาม จงัหวดัชลบุร ี

ณัฎฐา มูลปา   พงษร์ัตน์ ดํารงโรจน์วัฒนา    
รุ่งวทิย์ ชัยจิรวงศ์   เบญจวรรณ ชิวปรีชา 

P66 ความหลากชนดิของหอยทะเลจิ๋วบริเวณเกาะสต๊อก ใน
หมู่เกาะสุรินทร ์จังหวดัพังงา 

ฐิติพร ปญัญาลักษณ์   พงษ์รัตน์ ดํารงโรจน์วฒันา   
เบญจวรรณ ชวิปรีชา 

P67 ความหลากชนดิของหอยทะเลจิ๋ว  ตามแนวชายฝ่ัง
บริเวณ เกาะแรด จังหวัดชลบุร ี

จิรภัทร ขาวทุ่ง   พงษร์ัตน์ ดํารงโรจวัฒนา    
เบญจวรรณ ชวิปรีชา 

P68 การวเิคราะห์ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชอพ.สธ. เขื่อนน้ําพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

ฉัตร พยงุวิวัฒนกูล   พงศ์เทพ สุวรรณวารี    
ทรงกต ทศานนท ์

P69 การขยายพันธุ์ตน้ระย่อม (Rauvolfia serpentina 
Benth. ex Kurz) โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ในพื้นที่ปก
ปักพันธกุรรมพชื อพ.สธ.-กฟผ. เขื่อนสิรกิิติ์ อําเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์  

ศิริกุล เกษา   ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจรญิทรพัย์    
พรชัย จุฑามาศ 

P70 การศึกษาเบ้ืองต้นของความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋ว
บริเวณเกาะไข่ จังหวดัชุมพร 

วรัญญา แสงสะอาด   พงษ์รตัน ์ดํารงโรจน์วัฒนา 

P71 ศึกษาวิธกีารเกบ็รักษาเมล็ดพนัธุ์พรกิในสภาพเย็นเยอืก
แข็ง โดยวธิี VITRIFICATION 

กําไล เรียนหัตถกรรม  กัญญาภรณ์ พิพธิแสงจนัทร์   
ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจรญิทรพัย์   พรชัย จุฑามาศ 

 


