
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
 

ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผู้วิจัย 
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และนิเวศวิทยาป่าไม ้

P-01 ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านในตําบลโพไร่หวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
วุฒิชัย ฤทธ ิ บุญสนอง ช่วยแก้ว  ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์ิ  สุมิตานันท์ จันทะบุร ี กชกร ช่วยพัฒน์  วราพร ชูเส้น
ผม  และ เมธา ขันเงิน 

P-02 พรรณไม้ที่กินได้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
บุญสนอง ช่วยแก้ว  วุฒิชัย ฤทธ ิ ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์  คงฤทธิ์ ติณะรัตน ์ ชลธิชา นามสละ  นันทนา เล็กน้อย  
และ พีรพล บงค์บุตร 

P-03 พรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
บุญสนอง ช่วยแก้ว  วุฒิชัย ฤทธิ  ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์  พรทิพย์ อินทร์พุ่ม  สิริลักษณ์ รุ่งแจ้ง  และ พีรพล บงค์
บุตร 

P-04 ความหลากหลายของพรรณไม้ดอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร ์
โสภณ บุญมีวิเศษ  ศุภโชติ เดชะราช  ประสิทธ์ิ บุญไทย  พัชราวดี วัฒวิกย์กิจ  และ ลัดดา โสมรักษ์ 

P-05 การสํารวจพรรณไม้ป่ายางชุมและการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร ์
สมชญา ศรีธรรม  วสา วงศ์สุขแสวง  จินตนา รุ่งเรือง  เกียรติภูมิ ดวงศรี  และ เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง 

P-06 ความหลากชนิดและสรรพคุณด้านพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่ากลัน อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์
จินตนา รุ่งเรือง  สมชญา ศรีธรรม  และ วสา วงศ์สุขแสวง 

P-07 ความหลากหลายของพรรณไม้น้ําในเขื่อนแก่งกระจาน 
พัชรินทร์ สายพัฒนะ  สาวิกา กัลปพฤกษ์  และ สรารัตน์ มนต์ขลัง 

P-08 พรรณไม้น้ําบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 
สุภาพร สุทิน 

P-09 ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์
จิราภรณ์ นิคมทัศน์  และ ธนิกานต์ หลิมเจริญ 

P-10 ความหลากหลายของกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์
ธนิกานต์ หลิมเจริญ  พิชัย ใจกล้า  และ สุภาพร พงษ์ธรพฤกษ ์

P-11 การสํารวจพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. สกุล Hodgsonia (วงศ์แตง Cucurbitaceae) ในภาคเหนือของประเทศไทย 
ฉันทนา สุวรรณธาดา  ปริทรรศน์ ไตรสนธิ  ชูศรี ไตรสนธิ  ทนงศักดิ์ มณีวรรณ  วินัย แสงแก้ว  ไพสิน มหาวรรณ์  
วรางคณา สงวนพงษ์  หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์  บุญเลิศ อิทธิพลจันทร ์ วิภารัตน์ เทพแก้ว  และ บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 

P-12 การสํารวจพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. สกุล Kadsura (วงศ์ Schisandraceae) ในภาคเหนือของประเทศไทย 
ฉันทนา สุวรรณธาดา  ปริทรรศน์ ไตรสนธิ  ชูศรี ไตรสนธิ  ทนงศักดิ์ มณีวรรณ  วินัย แสงแก้ว  ไพสิน มหาวรรณ์  
วรางคณา สงวนพงษ ์ หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์  บุญเลิศ อิทธิพลจันทร ์ บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว  และ วิภารัตน์ เทพแก้ว 

พันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ 
P-13 การสํารวจผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb.) ในเขตพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของ 

ประเทศไทย 
สุรินทร์ นิลสําราญจิต  สุริยา ตาเที่ยง  และ พรรัตน์ ศิริคํา 



ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผู้วิจัย 
P-14 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองภาคใต้จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลําดับเบสบริเวณ ITS-1 

ซากียะ มอลอ  สิงโต บุญโรจน์พงศ์  และ กฤติกา แก้วจํานง 
P-15 การเปรียบเทียบลักษณะผลและวิเคราะห์พันธุกรรมของมังคุดพื้นเมืองและมังคุดกรอบแก้ว 

กรกช นาคคนอง  พัฒนาการ เพชรสุวรรณ  ฮูดา แก้วศรีสม  และ จรัสศรี นวลศร ี
P-16 ผลของสูตรอาหารต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า 4 ชนิดในสภาพปลอดเชื้อ 

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ  และ วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 
P-17 อิทธิพลของ NAA และ BA ต่อการเจริญของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ช้างพลาย 

อรัญญา  พิมพ์มงคล  และ วาริณี พละสาร 
P-18 การเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของพืชให้สีธรรมชาต ิ

ปิยนันท์ ชมนาวัง  อาภาภรณ์ พันผาด  ชไมพร เบิกบานด ี ปิยะฉัตร วิริยะอําไพวงศ์ และ ชาญณรงค์ ชมนาวัง 
เภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห ์

P-19 ฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองของสารสกัดจากต้นเปลือยเลือดและแสนคํา 
นิรามัย ฝางกระโทก  กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย  และ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 

P-20 การศึกษามาตรฐานและฤทธ์ิต้านออกซิเดช่ันของพืชสองชนิดในสกุลเทอร์มินาเลีย 
จินตนา จุลทัศน ์ และ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 

P-21 การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของผักหวานป่า 
ลักษณา เจริญใจ  สุกัญญา เศรษฐรักษา  ลุกมาน สือรี  ฟามีรา มะดากะ  ธนภัทร ทรงศักดิ์  และ นิจศิริ เรืองรังษ ี

P-22 พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธ์ิต้านออกซิเดชันจากเล็บรอก 
บุษราคัม สิงห์ชัย  จันทร์จิรา ขอจุลซ้วน  ชนิกา ประเสริฐกุล  ปาริฉัตร ด้วงทอง  และ พนิดา กิ่งน้ําฉ่า 

P-23 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหอมแดง 
ช่ืนสุมณ ยิ้มถิน 

P-24 การวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์แคปซูลเคอร์คูมินอยด ์โดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปคโตรโฟโตเม
ตร ี
สายดนีย์ หวังพัฒนพาณิชย์  ปิยพร พยัฆพรม  และ ปัณรส ศิริกนกวิไล 

P-25 การสํารวจต้นระเวียง ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากต้นระเวียง 
ในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ศศิธร อินทร์นอก  สิตาภา เกื้อคลัง  ชนิดา กุประดิษฐ์  และ จิรายุส วรรัตน์โภคา 

P-26 ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของหน่อไม้สดและหน่อไม้ต้ม 
พาขวัญ ทองรักษ ์

P-27 การคัดกรองฤทธิ์เบื้องต้นทางพฤกษเคมี และฤทธ์ิยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพังกาหัวสุมดอกขาวและ
ถอบแถบเครือ ที่พบในพ้ืนท่ีอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ศศิภาวรรณ มาชะนา  บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ ์ ฐาปนีย์ ผ่องลําเจียก  ภัทรวดี บุญแซม  และ ศุภณัฐ บุบผาลุน 

P-28 การออกฤทธ์ิต้านอนุมูอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลในหมู่เกาะแสมสารและบริเวณข้างเคียง  
จันทนา ไพรบูรณ ์ ศิริกุล โตขํา  สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ ์ ธิดารัตน์ น้อยรักษา  และ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต ์

 
 



ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผู้วิจัย 
เกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา 

P-29 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด : กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวนํ้าตาลสดและการแปรรูป 
กุสุมา ศรีจันทร ์ หงส์หยก อุ่นศรี  และ ศิริวรรณ แดงฉ่ํา 

P-30 การสํารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรให้สีในอาหารในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ์
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล 

P-31 ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การสกัดสีจากครามในจังหวัดสกลนคร  
ราตรี พระนคร  เจน พระนคร  และ สุดารัตน์ สกุลค ู

P-32 อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตและปริมาณธาตุอาหารในผักเชียงดา 
พรรัตน์ ศิริคํา  สุริยา ตาเที่ยง  ลัดดาวัลย์ ยอดเพ็ชร  และ ฐิฏิพันธ์ ปันทะศรีวิชัย 

P-33 ผลของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวขาวปากเหลือง 
นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์  และ สหรัฐ ทองใย 

P-34 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว บริเวณเกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุร ี
เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ  สิรินทร เทพมังกร  และ สุเมตต์ ปุจฉาการ 

P-35 การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศแบบคาสต์ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการภาคสนาม 
ยุสนีย์ โสมทัศน ์

P-36 สิ่งแวดล้อมศึกษาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของผู้ดูแลเด็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เอกชัย พุมดวง 

วิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ 
P-37 ผลของการเสริมผงใบบัวหลวงต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของขนมขบเคี้ยวแผ่นแป้งกรอบเสริมผงใบบัวหลวง 

ภูรินทร์ อัครกุลธร  อินทิรา ลิจันทร์พร  ธนาภา ภารแผ้ว  นราวรรณ ขุนศรี  และ พลอยนภา วงษ์จันนา 
P-38 อาหารพื้นถ่ินพิษณุโลกเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา  ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  เกตุการ ดาจันทา  กาญจนา อาสะคงอยู่  และ ศิริพร คําชุ่ม 
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว ์

P-39 ความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียวจิ๋ว (MOLLUSCA:GASTROPODA) ในหมู่เกาะแสมสาร 
รัชนีวรรณ อินมะดัน  รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ ์ และ พงษ์รัตน์ ดํารงโรจน์วัฒนา 

P-40 รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับหอยครองแครงน้ําจืด Rivomarginella morrisoni Brandt, 1968 ที่พบในจังหวัด
ปราจีนบุร ี
ศุภณัฐ โตสุข  รัชนีวรรณ อินมะดัน  ปัญญาพร ถึงกล้า  รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์  และ พงษ์รัตน์ ดํารงโรจน์วัฒนา 

P-41 ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุร ี
สัญชัย เมฆฉาย  ชาติชาย เช้ือชาติ  และ ภัทรียา สร้อยอินทร ์

P-42 ความหลากชนิดของนกในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี: ผลการศึกษาเบื้องต้น  
ชุตาภา คุณสุข  และ พงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา 

 
 



ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผู้วิจัย 
กีฏวิทยา 

P-43 ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวช้ีวัดทางชีวภาพของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของ
นิคมสหกรณ์ฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์
สิริวดี พรหมน้อย 

P-44 การศึกษาแบบเร่งด่วนเบื้องต้นของผีเสื้อกลางวันในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี
ทัศนัย จีนทอง  วราภรณ์ ชินไธสง  กชกร มูลสถาน  และ วียะวัฒน์ ใจตรง 

P-45 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการสํารวจความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
จังหวัดอํานาจเจรญิ 
คุณพ่อวิจิตร พลศร ี คุณคําดี บุตรเคน  อาจารย์เกษมสันต์ แสงสิงแก้ว  ด.ญ. จุฑากาญจน์ แสงสิงแก้ว  และ อมรา 
นาคสถิตย ์

ประมง 
P-46 ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในพ้ืนท่ีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร 
สมศักดิ์ ระยัน  บุญทิวา ชาติชํานิ  อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์  และ สุกัญญา คําหล้า 

P-47 การสํารวจพันธุ์ปลาน้ําจืดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์
กฤติมา เสาวกูล และ สําเนาว์ เสาวกูล 

P-48 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ปลาน้ําจืดพื้นเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์
สําเนาว์ เสาวกูล  และ กฤติมา เสาวกูล 

จุลชีววิทยา 
P-49 การคัดกรองและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของแบคทีเรียสร้างรงควัตถุท่ีแยกได้จาก 

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
จิรภัทร จันทมาล ี ธีรภัทร วงค์วินิจศร  รัตติพร ถุงทอง  และ นิตติยา ทานทน 

P-50 ไรโซแบคทีเรียปฏิปักษ์จากดินรอบรากพืชในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพ้ืนท่ีเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
นันทวัน ฤทธิ์เดช  และ วรุฒ ปัญญาวิภาส 

P-51 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดสจากพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ
ขจีวรรณ ทรัพย์สําราญ  พลสัณห์ มหาขันธ์  เธียรธิรา ไกรนรา  และ จุฑาพร แสวงแก้ว 

P-52 ไตรโครเดอร์มาทะเลที่แยกจากฟองน้ําบริเวณในแนวปะการัง และการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืช 
จําเริญ บัวเรือง  เลขา มาโนช  อรอุมา เพียซ้าย  จิระเดช แจ่มสว่าง  ปานหทัย นพชินวงศ์  กลิ่นผกา ภูถาวร 
กิตติวรา อยู่เย็น  และ เอนก กิจเจา 

P-53 ความหลากหลายของราในดินตะกอนใต้ทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่
อรอุมา เพียซ้าย  กอบชัย ตะบูนพงษ์  เลขา มาโนช  จิระเดช แจ่มสว่าง  จําเริญ บัวเรือง  และ มะโนรัตน์ สุดสงวน 

P-54 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและสุรินทร ์
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์  กลวัชร อุปถัมภ ์ และ พัทธนันท์ นุชคง 
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P-55 ไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย (Ascomycota, Lecanorales) ตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย  

กวินนาถ บัวเรือง  สุภัทรา โพธิ์แก้ว  ภุมริน พลทอง  นาถวิดา ดวงผุย  พิมพา นิรงค์บุตร  สัญญา มีสิม  
เวชศาสตร์ พลเยี่ยม  ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน ์ เอก แสงวิเชียร  พชร มงคลสุข  และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

P-56 การศึกษาไลเคน สกุล Pyxine Fr. ในบริเวณหมู่เกาะต่างๆของประเทศไทย 
สัญญา มีสิม  ภุมรินท์ โพนทอง  สุภัทรา โพธิ์แก้ว  นาถวิดา ดวงผุย  พิมพา นิรงค์บุตร  เวชศาสตร์ พลเยี่ยม  กวิน
นาถ บัวเรือง  ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน ์ เอก แสงวิเชียร  พชร มงคลสุข  และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
P-57 การแพร่กระจายของหญ้าผมนาง (Halodule piniforia (Miki) den Hartog) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล  ปิยวัฒน์ สิมมา  และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
P-58 องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชทะเลบริเวณเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม  และ สุนันท์ ภัทรจินดา 
P-59 แพลงก์ตอนสัตว์ทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

จิตรา ตีระเมธ ี ณัฏฐวดี ภูคํา  และ สุนันท์ ภัทรจินดา 
P-60 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําพลอยได้ จากการทําประมงลอบปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด

จันทบุร ี
ลิสา สมัครพันธ ์ ไพลิน เทียนปร ุ พงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา  และ ชุตาภา คุณสุข 

P-61 การประเมินความหลากหลายของหอยทะเลบริเวณแหล่งสาหร่ายสีน้ําตาล (Sargassum sp.) เกาะแสมสาร อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
ธีระพงศ์ ด้วงดี  และ กิติธร สรรพานิช 

P-62 ความผันแปรของลวดลายสีของปูใบ้หิน Leptodius exaratus (H.Milne Edwards, 1834) บริเวณหมู่เกาะแสมสาร 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร 

P-63 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูแสมก้ามม่วง (Episesarma mederi) ตลอดชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จุฑามาศ ศุภพันธ ์ วีระเกียรติ ทรัพย์ม ี ประดิษฐ์ แสงทอง  และ เคียง รักเกาะรุ้ง 

P-64 ฟองน้ําทะเลบริเวณพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี
สุเมตต์ ปุจฉาการ  และ คมสัน หงภัทรคีร ี

P-65 ชุมชนเอคไคโนเดิร์มบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ปี 2557 
สุเมตต์ ปุจฉาการ  บรรณวิชญ์ แพงสุข  รัชนีวรรณ อินมะดัน  และ คมสัน หงภัทรคีร ี

P-66 ความหลากชนิดของปลิงทะเล หมู่เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
บังอร ช่างหลอม  วันชัย สุขเกษม  และ อารมณ์ มุจรินทร ์

P-67 ผลของความเค็มต่ออัตราการบริโภคออกซิเจนและพฤติกรรมของทากเปลือย Jorunna funebris (Kelaart, 1858) 
นเรนทร์ฤทธ์ิ ช้ินฟัก  สุชนา ชวนิชย์  และ วรณพ วิยกาญจน ์

P-68 ความหลากหลายของกัลปังหาบริเวณแหลมปู่เจ้า อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และช่วงเวลาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ของกัลปังหา Dichotella gemmacea 
อภิรัตน์ นิลพนาพรรณ  เทพสุดา ลอยจิ้ว  สุชนา ชวนิชย์  และ วรณพ วิยกาญจน ์
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P-69 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปะการังสมอง Platygyra sinensis บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี

พีรดนย์ เกิดผล  สุชนา ชวนิชย์  และ วรณพ วิยกาญจน ์
P-70 โครงสร้างประชาคมปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลันก่อนปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวปี พ.ศ. 2553 

อัญชลี จันทร์คง  และ วิภูษิต มัณฑะจิตร 
 


