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ชื่อเรื่องและคณะผูวิจยั
ความหลากหลายทางชีวภาพ/นิเวศวิทยาปาไม
การสํารวจพืชวงศขิงขาและเครือญาติ ไลเคน สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลังบางชนิด
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ
พงศเทพ สุวรรณวารี* หนูเดือน เมืองแสน นันทศักดิ์ ปนแกว สุรพล แสนสุข พัฒนา สมนิยาม ศศิธร หาสิน
สันติ วัฒฐานะ วณิชยา จรูญพงษ เวชศาสตร พลเยี่ยม สุกัญญา ลาภกระโทก และ กวิสรา เฮงธนารัฐ
ความหลากหลายของกลวยไมปา ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร เขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ
ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ* วิไลลักษณ ชินะจิตร พัทรภรณ โชคสวัสดิ์ พรพิศ ชูสอน และ วรชาติ โตแกว
พรรณไมน้ําในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บุญสนอง ชวยแกว* วุฒิชัย ฤทธิ ญาณพัฒน พรมประสิทธิ์ สุมิตานันท จันทะบุรี ไกรฤกษ ทวีเชื้อ
ประดิพันธ ทองแถม ณ อยุธยา กรรณิการ ไทรงาม และ ปริศนา พันธงาม
ความหลากหลายทางชีวภาพของไมพุมในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย
สุขสรรค ชูบุญ* และ สงา แกวปุม
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม บริเวณโซน A ศูนยปฏิบัตกิ ารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ศูนยหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมั ย
สุขสรรค ชูบุญ* และ สงา แกวปุม
การใชประโยชนดา นสมุนไพรพรรณไมในปาชุมชน ตําบลแร จังหวัดสกลนคร
ธนวรรธน เนื่องศรี จงกล พูลสวัสดิ์* และ วิวัฒน ศรีวิชา
พรรณไมในวัฒนธรรมและภูมิปญญามุขปาฐะ ในตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
สุทธิรา เซดลัค* วิภาวรรณ เกี้ยวสันเทียะ และ คมกริช วงศภาคํา
โครงสรางของสังคมพืชไมตนในปานาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
อิสราภรณ สมบุญวัฒนกุล* ชฎาพร เสนาคุณ ธีระพันธ จําเริญพัฒน และ จุไรรัตน คุรุโคตร
ความอุดมสมบูรณของดินปานาสีนวนในจังหวัดมหาสารคาม
เบ็ญจพร กุลนิตย* ลักษณนารา ขวัญชุม และ ดาริการ บุญพันธ
ความหลากชนิดของแมลงในอันดับไฮเมนนอพเทอรา (Hymenoptera) ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วชิราภรณ ฟูนัน* นราศักดิ์ บุญมี อัญชลี นิลสุวรรณ จักรพงษ หรั่งเจริญ ธนภูมิ ศิริงาม วฤชา ประจงศักดิ์
กิตติพงษ แกวประเสริฐ
การศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋วและหอยทะเลฝาเดียวขนาดเล็ก บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
ศรุตยา จรูญพงศสวัสดิ์ รัชนีวรรณ สุมติ รากิจ สุชาย วรชนะนันท และ พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา*
พันธุศาสตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาววัชพืชจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา
กฤติกา แกวจํานง* เสาวภา ดวงปาน จรัสศรี นวลศรี และ ขวัญ นวลเจริญ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของตนนาคบุตร (Mesua ferrea L.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุฑามาศ ศุภพันธ* วรางคณา ทรัพยสิน นันทพร ขันทพร วีระเกียรติ ทรัพยมี วรวิทู มีสขุ และ สุพัตร ฤทธิรัตน

ลําดับ
ชื่อเรื่องและคณะผูวิจยั
P-14 ผลของสภาพแสงและความเขมขนของน้ําตาลตอการงอกและการพัฒนาของเมล็ดวานเพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ
กาญจนา รุงรัชกานนท* เยาวลักษณ ฉัตรสุวรรณ และ ภาคภูมิ สืบนุการณ
P-15 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาตอการเก็บรักษาฝกวานเพชรหึง
กาญจนา รุงรัชกานนท* เยาวลักษณ ฉัตรสุวรรณ และ ภาคภูมิ สืบนุการณ
P-16 เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชอยางงายและตนทุนต่ําเพื่อการอนุรกั ษพันธุกรรมพรมมิ
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค*
P-17 การขยายพันธุและเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลองของพืชวงศขิงบางชนิดในภาคใต
ทัศนี ขาวเนียม* กมลทิพย ไหลไผทอง วุฒิชัย ศรีชวย และ สมปอง เตชะโต
P-18 ปจจัยที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะหาดในสภาพปลอดเชื้อ
ปยนันท ชมนาวัง* ฐิติยาพร บุญวิวัฒนไชย และ ชาญณรงค ชมนาวัง
P-19 การศึกษาผลของสูตรอาหารตอการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ําใบพาย Cryptocoryne walkeri Schott
ในสภาพปลอดเชื้อ
สุพัตร ฤทธิรัตน* ครรชิต ธรรมศิริ สุนทรียา กาละวงศ จุฑามาศ ศุภพันธ ประกิต ไชยธาดา และ สุธา เกลาฉีด
P-20 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการขยายพันธุเทายายมอม
นิภาวรรณ จิตโสภากุล*
P-21 RAPD screening for sex identification of Palmyra Palm in Phetchaburi Province
Pimporn Wanawongsa Prangtip Thuankhonrak Chadaporn Aodton Wuttichai Ritti
Sumitanun Janthaburi Yanapat Promprasit Krairerk Taweechue Boonsanong Chuykeaw and
Pradipunt Thongtam na Ayudhaya*
P-22 ความหลากหลายและความสัมพันธทางพันธุกรรมของเชื้อไรโซเบียมที่เขาสรางปมกับพืชตระกูลถั่ว
ในพื้นที่ปาปกปกพันธุกรรมพืช ศูนยหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
จันทรเพ็ญ ประกําแหง* สุชนมา สุขรักษาวงศ และ Luis Ernesto Garcia Garcia
P-23 การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอเห็ดปากินไดในพื้นที่ปาปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. - มทร. อีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ศศิธร อินทรนอก* อภิรักษ ยินมะเริง และ ธีระวุฒิ มูลอาษา
P-24 ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจําพันธุ และพฤกษเคมีของสัตฤาษี (ตีนฮุงดอย)
(Paris polyphylla Sm.) ในถิ่นที่อยู เพื่อการใชประโยชนดานการเกษตร
สุพัฒธณกิจ โพธิ์สวาง* ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย วินัย แสงแกว เกษม ทองขาว ลัดดาวัลย อินทรสังข
จันทรเพ็ญ แสนพรหม และ พิจิตร ศรีปนตา
เกษตรศาสตร/ภูมิปญญา
P-25 การทดสอบผลผลิตและคัดเลือกสายพันธุขาวสีพื้นเมืองผลผลิตสูง
ชยุต ศรีฮากณ*ู
P-26 ผลของการใหน้ําตอการเจริญเติบโตของผักในพื้นที่งานเกษตรกรรมแบบประณีต ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จุฑามาส คุมชัย* เอื้องชัน ไชยธง ธีรภัทร จันทรเขียว และ นพดล โควสุวรรณ
P-27 ศึกษาการเขตกรรมเมาหลวง
สุจิตรา เจาะจง* สุดารัตน สกุลคู วรรณวิภา พินธะ อินทรธัชว ศรีบุตต และ วาสนา แผลติตะ

ลําดับ
ชื่อเรื่องและคณะผูวิจยั
P-28 กระถางเพาะชําจากเศษวัสดุธรรมชาติจากการเกษตร
สุชนมา สุขรักษาวงศ*
P-29 การถายทอดเทคโนโลยีใชน้ํายางพาราในงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน ระยะที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
พื้นที่โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
พีรวัฒน ปลาเงิน* ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และ ฤทธี หงษสาคร
P-30 การคัดเลือกใบพืชในสวนพฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ศูนยการศึกษา
ยานมัทรี ที่เหมาะสมตอการผลิตสบูใบบาง
ศิริวัฒณา ลาภหลาย ปรียา รอดเหวา วิไลลักษณ โคมพันธุ และ วราภรณ ฉุยฉาย*
P-31 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุม ผูผ ลิตชาเมี่ยง
ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
เกษม กุณาศรี*
P-32 การจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาเครือขายธุรกิจกรุงเขมาในจังหวัดสกลนคร
พนิดา ใครลามเมา* สุดารัตน สกุลคู กรรณิการ สมบุญ ราตรี พระนคร เดือนรุง สุวรรณโสภา
และ ปาณิสรา ประจุดทะศรี
P-33 การศึกษาลักษณะทางชาติพันธุของชนเผาไทโยยบานอากาศ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
กันธิมา เผือกเจริญ*
P-34 การรวบรวมขอมูลภูมิปญญากลุมชาติพันธุเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนยางนาตามภูมิปญญาอีสาน
ชัญญรินทร สมพร* สุทธิรา เซดลัค และ ขวัญชนก อําภา
P-35 “ตนเทายายมอม” กับการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
สมชญา ศรีธรรม* และ วสา วงศสุขแสวง
P-36 องคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการปลูกหมอนเลีย้ งไหมของชุมชนชาวกูย ในพื้นที่ตําบลบานผือ อําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร
วสา วงศสุขแสวง* และ สมชญา ศรีธรรม
P-37 ภูมิปญญาการใชสมุนไพรดูแลรักษาชาง พื้นที่หมูบานชางบานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
สุขใจ รัตนยุวกร* อัษฎางค ชมดี และ สายฝน เอี่ยมเอก
P-38 การศึกษา สํารวจ และรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองยายโตะ
รอบบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นัฐพงศ สงเนียม* ศุภวรรณ เล็กวิไล สุนี โชติดิลก อังคณา จารุพินทุโสภณ กานตณัฏฐา เนื่องหนุน สื่อกัญญา
จารุพินทุโสภณ กิตติวรรณ สินธุนาวา อภิศักดิ์ คูกระสังข ฝนทิพย หอมรื่น ศรีทวน คําวัตร หนึ่งฤทัย ขยัน
มรกต ศรีสมทรง และ อารีย รอดดํารงค
เภสัชวิทยา/เคมีวเิ คราะห/วิทยาศาสตรการอาหาร/โภชนาการ
P-39 ฤทธิ์การกระตุนเซลลรากผมและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม 5α- reductase ของสารสกัดบัวผันสายพันธุขาวมงคล
กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท* สรินพร อุดมพงษ วิรินดา ชมพู จิณาภา แสงสี เกศนีย สารมานิตย
รัตติกาล รักแกว และ รัตติญา บุญใบ
P-40 การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตน การแยกสารสกัดใหบริสุทธิ์ และการพิสูจนเอกลักษณ
จากเนื้อและเมล็ดเมาสายพันธุเทพนิมิต
พงศธร ทองกระสี* พิชาพัชร ธิติธนอภิพงษ และ ปาลิตา ชาระ

ลําดับ
ชื่อเรื่องและคณะผูวิจยั
P-41 สมบัติทางเคมี กายภาพ ของแปงเทายายมอม และสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
พัชราภรณ แสงโยจารย* จันทรเฉิดฉาย สังเกตกิจ ภูวิพัฒน เกียรติ์สาคเรศ ธนภัทร นมัสไธสง
ณิชาภา สารธิยากุล และ จักรินทร สนุกแสน
P-42 การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ําผึ้งชันโรงชนิดขนเงิน (Tetragonula pagdeni Schwarz) ใน
แหลงตาง ๆ
ศศิภาวรรณ มาชะนา* กาญจนา ธรรมนู สุมิตร คุณเจตน ยศนันท วีระพล ทอแสง วีระกุล บุญดิศย วงศศักดิ์
และ ชํานาญ ภัตรพานิช
P-43 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่มตี อคุณภาพและปริมาณแอนโธไซยานินในมันเทศกวน
พาขวัญ ทองรักษ* ปรานอม สุขเกือ้ และ เพ็ญนภา บุญลือ
P-44 การศึกษาการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากมันเทศ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วชิรญา เหลียวตระกูล* วรรภา วงศแสงธรรม วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ยุพิน พูนดี
P-45 ปริมาณสารประกอบฟนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยดทั้งหมด และฤทธิ์การตานอนุมลู อิสระในขาวสีพันธุพื้นเมือง
15 สายพันธุ
สุจิตรา เจาะจง* วรรณวิภา พินธะ ชยุต ศรีฮากณู อินทรธัชว ศรีบุตต และ วาสนา แผลติตะ
P-46 เปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟนอลิกรวมของวัชพืชสําหรับการบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกิต ไชยธาดา* สุนิศา หลาจิ อาริยา สุนทรา และ จุฑามาศ ศุภพันธ
P-47 สารสกัดฟนอลิกจากเห็ดปาบานนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม
ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ* ลือชัย บุตคุป และ พะงา ยืนยาว
P-48 การพัฒนาผลิตภัณฑจากสาหรายทะเลสีน้ําตาล (ทุน) สกุลซากัสซัม
สุภาพร สุทิน*
จุลชีววิทยา
P-49 ประสิทธิภาพของเทายายมอมในการยับยั้งเชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหารบางชนิด
อรลัดา เจือจันทร* และ พัชราภรณ แสงโยจารย
P-50 การสํารวจความหลากหลายของแบคทีเรียในดินปาสาธารณะ บริเวณตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม
กรรณิการ ชูเกียรติวัฒนา* และ ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ
P-51 การคัดเลือกและจําแนกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัตลิ ะลายฟอสเฟตจากดินในปาอนุรักษนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม
เกศรา สุวรรณภักดี* ศิริรัตน ดีศลี ธรรม วิจิตรา หลวงอิน และ เกศสุคนธ มณีวรรณ
P-52 การคัดเลือกและการหาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมอะไมเลสของแบคทีเรียที่แยกจากดินในปานาสีนวน
ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
มนัสชนก โยชนชัยสาร* ศิริรัตน ดีศีลธรรม เกศสุคนธ มณีวรรณ และ วิจิตรา หลวงอินทร
P-53 การคัดเลือกจุลินทรียที่มีประโยชนในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – หนองระเวียง : แบคทีเรียสรางสารพิษ
ฆาแมลง
รสาภิรส สมวัชรจิต* และ จิดาภา สิงสาธร
P-54 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในพื้นที่เกาะกูด จังหวัดตราด
กวินนาถ บัวเรือง* เวชศาสตร พลเยี่ยม สัญญา มีสิม วสันต เพิงสูงเนิน พิมพิศา พระภูจาํ นงค สุภัทรา โพธิ์แกว
พิมพา นิรงคบุตร ภุมรินท โพนทอง เสรี นาคนิลทอง พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย บุญประกอบ

ลําดับ
ชื่อเรื่องและคณะผูวิจยั
P-55 ความหลากหลายของไลเคนบนตนเต็ง (Shorea obtusa Wall.) และตนรัง (Shorea siamensis Miq.) รอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน* กวินนาถ บัวเรือง วสันต เพิงสูงเนิน สัญญา มีสิม สุภัทรา โพธิ์แกว
และ จุฑามาศ พระภูจํานงค
P-56 ความหลากหลายของไพรีโนไลเคนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดแพร
สุภัทรา โพธิ์แกว* ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก สัญญา มีสิม พิมพา นิรงคบุตร วสันต เพิงสูงเนิน
และ กวินนาถ บัวเรือง
P-57 ความหลากหลายของไลเคนวงศฟส เซียในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดแพร
สัญญา มีสมิ * สุภัทรา โพธิ์แกว สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก พิมพา นิรงคบุตร ณัฐนันท รอดสา วสันต เพิงสูงเนิน
กวินนาถ บัวเรือง ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน และ เอก แสงวิเชียร
P-58 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการเกิดสียอมออรชิลจากไลเคน Parmotrema tinctorum Hale.
วิภาวรรณ เหล็กเพชร* เวชศาสตร พลเยี่ยม กวินนาถ บัวเรือง กัณฑรีย บุญประกอบ และ เอก แสงวิเชียร
P-59 การระบุชนิดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียทนความรอนที่แยกไดจากไลเคน
กุสุมา บวงราบ* ภัครพล พูลสุขโข วงศกร พงศโสภิตานันท และ เอก แสงวิเชียร
P-60 ราทะเลที่แยกจากสิ่งมีชีวิตที่เปนโรคในแนวปะการังบริเวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และหมูเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
กลิ่นผกา ภูถาวร* จําเริญ บัวเรือง อรอุมา เพียซาย มาฆมาส สุทธาชีพ และ ธรรมศักดิ์ ยีมิน
P-61 ราที่แยกจากสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ชวงกอนและชวงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว
บริเวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
จําเริญ บัวเรือง* และ กลิ่นผกา ภูถาวร
ประมง/วิทยาศาสตรทางทะเล
P-62 การศึกษาการใชเทายายมอมเปนสวนผสมในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
กฤติมา เสาวกูล และ สําเนาว เสาวกูล*
P-63 การศึกษาการใชเทายายมอมเปนสวนผสมในอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิล
กฤติมา เสาวกูล* และ สําเนาว เสาวกูล
P-64 ชนิดและการกระจายของลิ่นทะเล บริเวณหมูเกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รัชนีวรรณ สุมติ รากิจ* จุฑาศิณี จินรักษ และ พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา

