การนาเสนอแบบโปสเตอร์
กลุ่มพืช และจุลินทรีย์
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17

ความหลากหลายของพืชวงศ์ชบาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุธิศา ศิลปศร อทิตา เสนาใหญ่ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และอรัญญา พิมพ์มงคล
จุลสัณฐานวิทยาของเมล็ดพืชวงศ์โคลงเคลงในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณัฐฐาพร อุทัยศรี ปรมา ประภาสโนบล ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และ วิโรจน์ เกสรบัว
การสารวจวัชพืชใบเลี้ยงคู่ในสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร
วิภารัตน์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ วรีญา บุญเตี้ย และ กนกอร เรืองสว่าง
อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของ Justicia procumbens sensu lato (วงศ์เหงือกปลาหมอ)
ธัญญกาญจน์ ผดุงกมล และ กนกอร เรืองสว่าง
กายวิภาคศาสตร์ผิวใบของพืชสกุลตะแบก (วงศ์ตะแบก) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปิยวัฒน์ สลับศรี สุวภัทร สาธุภาค ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และ วิโรจน์ เกสรบัว
กายวิภาคศาสตร์ผิวใบและเนื้อไม้ของพืชวงศ์มังคุด ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิศารัตน์ ดาราชู รัฐพล สมสุระ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และอรัญญา พิมพ์มงคล
ความหลากชนิดของวัชพืชในสวนผลไม้ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
เพ็ชร สุธิภรณ์ พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ วาสนา พรรณเทวี ทายาท ศรียาภัย อรินทม์
งามนิยม และ กัญจ์ ศิลปะระสิทธิ์
ความหลากหลายของไม้พื้นล่างในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว
พนม สุทธิศักดิ์โสภณ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
การจาแนกชนิดของออกซิเดทีฟยีสต์ที่พบในผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
จารุณี มีจุ้ย
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicans ของน้ามันหอมระเหยจากสนทราย
กาญจนา หริ่มเพ็ง วาสิลีน ยิ่งพิศเพราะ และคารณ เลียดประถม
การคัดแยก พิสูจน์เอกลักษณ์ และฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากดินบริเวณรอบรากพืช
อภิญญา ศรีบุญ สุนันทนา เอมแบน กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน พัชรินทร์ แสงอินทร์ วงศกร พงศ์โสภิตานันท์ และ สมบูรณ์
ธนาศุภวัฒน์
แอคติโนแบคทีเรียหายากและ Nonomuraea สปีชีส์ใหม่จากดินป่าพรุ
สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ วงศกร พงศ์โสภิตานันท์ ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ และคมสันต์ สุป้อง
การคัดกรองหาจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ามันดิบ
พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ วาสนา พรรณเทวี ธวิช อินทรพันธุ์ และ เพ็ชร สุธิภรณ์
Stromatoneurospora phoenix, เชื้อราที่พบครั้งแรกในประเทศไทย
ศรัญญู วงกระนวน และประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย
ประสิทธิภาพของเชื้อราที่แยกจากพื้นที่ดินนาข้าวในจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในการกาจัดมด
ภัทรญา กลิ่นทอง และอรวรรณ ปิยะบุญ
ความหลากหลายและการสร้างฮาโลซินของอาร์เคียชอบเค็มจัดที่แยกได้จากนาเกลือ จ.ปัตตานี
ชัยสิทธิ์ นิยะสม อธิป นะมะโน และ ปารมี เดชเกิด
ความหลากหลายของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังจากบริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
จาเริญ บัวเรือง กลิ่นผกา ภูถาวร กิตติวรา อยู่เย็น อัญชลี สุวรรณรัตน์ และ อรอุมา เพียซ้าย
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P-18
P-19

P-20
P-21
P-22
P-23

ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของสาหร่ายจากไลเคนในประเทศไทย
ภัครพล พูลสุขโข ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ มงคล แผงเพ็ชร และ เอก แสงวิเชียร
ความหลากหลายของไลเคนบนต้นเต็ง (Shorea obtusa Wall.) และต้นรัง (S. siamensis Miq.)
รอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ กวินนาถ บัวเรือง เวชศาสตร์ พลเยี่ยม วสันต์ เพิงสูงเนิน สัญญา มีสิม
จุฑามาศ พระภูจานงค์ สุภัทรา โพธิ์แก้ว กมลรัตน์ กุลด้วง พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ
ความหลากหลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิบนต้นโกงกางใบเล็ก ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
วสันต์ เพิงสูงเนิน กวินนาถ บัวเรือง และ พชร มงคลสุข
ไลเคนวงศ์ฟิสเซียบริเวณป่าชายเลนในจังหวัดระยองของประเทศไทย
สัญญา มีสิม กวินนาถ บัวเรือง และพชร มงคลสุข
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารทุติยภูมิของไลเคนในวงศ์พาร์มีเลีย จากป่าชายเลนใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
กวินนาถ บัวเรือง และ พชร มงคลสุข
ความหลากหลายและความโดดเด่นของไลเคนในเมืองกรุงเทพมหานคร
เวชศาสตร์ พลเยี่ยม อุดมรักษ์ มีทอง ศิระ จาพานิช ปิยธิดา กรพันธุ์ และกวินนาถ บัวเรือง

กลุ่มสัตว์
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
P-30
P-31

ความหลากชนิดของนกในพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้าร่องก่อและพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัยวุฒิ ศรีดารา และ ปรัชญาพร วันชัย
การศึกษาเบื้องต้นความหลากหลายและการกระจายตัวของด้วงสี่ตา (Coleoptera: Gyrinidae)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เบ็ญจมาศ สุกใส และนฤมล แสงประดับ
การสารวจไวรัสในผึ้งประจาถิ่นและไรปรสิตของไทย
ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ์
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางคืนในสวนพฤกษศาสตร์ และพื้นที่แปลงเกษตร ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
พิมพกานต์ เสายอด และ ปรัชญาพร วันชัย
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในสวนพฤกษศาสตร์ และพื้นที่แปลงเกษตร ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ดารณี ศรีใส และ ปรัชญาพร วันชัย
การสารวจผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
นันทศักดิ์ ปิน่ แก้ว และ พรประดิษฐ์ ผิวพรรณ
ความหลากหลายและรูปวิธานระดับสกุลของแมลงชีปะขาววงศ์ Baetidae ในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
สิริกมล พลายงาม และ นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ความหลากหลายของแมงมุมริมน้า ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง
ศุภพิพัฒน โยธี อัญชลี เอาผล อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร และสุปิยนิตย์ ไม้แพ
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รายงานแรกของแมงมุมหางหวี (Hahniidae: Hahnia C. L. Koch, 1841) จากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดกาแพงเพชร ประเทศไทย
Sokuntheary Chorn อุบลวรรณ บุญฉ่า วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ประสิทธิ์ วงษ์พรม สุธน เวียงดาว
ความหลากหลายของมดในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสาวคนธ์ สร้อยสนธ์ และ ปรัชญาพร วันชัย
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เจษฎา วณานิชย์ และ ปรัชญาพร วันชัย
ความหลากหลายของแมลงน้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รัชพล การฟุ้ง และ ปรัชญาพร วันชัย
การศึกษาเบื้องต้นตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้า (Insecta: Trichoptera) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จุฑามาศ ศรีปัญญา และ นฤมล แสงประดับ
ตัวเต็มวัยแมลงหนอนปลอกน้า ในน้าตกวังเต่า อุทยานแห่งชาติทับลาน
กัลยกร พิราอรอภิชา และ นฤมล แสงประดับ
หอยทะเลวงศ์ Triphoridae Gray, 1847 (Gastropoda: Triphoroidea) ในน่านน้าไทย
พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา และ กรอร วงษ์กาแหง
การใช้ซูแซนเทลลีในการเพาะเลี้ยงหอยมือเสือ (Tridacna squamosa) วัยอ่อน
เสฐียรพงษ์ เกียงสุภา ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ และ อิงอร ทองคาดี
ฟองน้าน้าจืดสกุล Umborotula ในประเทศไทย
นิสิต เรืองสว่าง และ นฤมล แสงประดับ
ความหลากหลายของชนิดสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรนและโคพีพอด ในพื้นทีพ่ รุ
ในประเทศไทย
สุปิยนิตย์ ไม้แพ และ ธนิดา แซ่ตั้ง
ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคยบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง
อลงกรณ์ พุดหอม กฤษนัยน์ เจริญจิตร กาญจนา หริ่มเพ็ง และ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
การศึกษาปรสิตโพโทรซัว Nematopsis ในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) จากแหล่งเพาะเลี้ยงอ่างศิลา
จังหวัดชลบุรี
วริศรา เสริมทรัพย์ และ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรกั ษ์
การระบาดของโปรโตซัวปรสิต Nematopsis ในเหงือกของหอยแครง (Tegillarca granosa)
จากแหล่งเพาะเลี้ยงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ธนกร สุวิทย์เรืองฤทธิ์ และ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรกั ษ์
การตรวจหาและจาแนกชนิดของอะมีบาอิสระจากตัวอย่างน้าในคลองแสนแสบ และสระน้าใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
วรัญญา เปรมปรี และ สุภาณี หิรัญกนกพันธ์
ความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้าจืดและการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ในบริเวณอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ธนภร สุดทองหล่อ และวิชชุตา เดชรักษา

กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล
P-48

ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อปะการังฟอกขาวในห้องปฏิบัติการ
กมลพร พัฒนศิริ ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ และอิงอร ทองคาดี
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กัลปังหา (Octocorallia: Alcyonacea) ในแนวปะการังน้าตื้นหมู่เกาะอาดัง-ราวีและหมู่เกาะบุโหลน
ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการทดแทนประชากรปะการังบริเวณเกาะโลซิน จังหวดปัตตานี
จุฑามาศ พุทธยากูล ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ วัชระ สามสุวรรณ์ สิทธิพร เพ็งสกุล
และวัลยา กลิ่นทอง
ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนพื้นแนวปะการังในอ่าวไทย
เจริญมี แช่มช้อย ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ สิทธิพร เพ็งสกุล วัชระ สามสุวรรณ์ และจุฑามาศ
พุทธยากูล
กลุ่มสิ่งมีชีวิตแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณอุทยานแห่งขาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
ธีระพงษ์ พริกชูผล ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ และมาโนช วงศ์สุรีย์รัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาวกระดอง และน้าหนักของปูม้าในพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งวอนนภา
จังหวัดชลบุรี
นุจรินทร์ แกล้วกล้า และธรรมศักดิ์ ยีมิน
องค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะสิมิลัน ทะเลอันดามัน
ปาริชาติ นิยมไทย ธรรมศักดิ์ ยีมิน ปรารพ แปลงงาน มาฆมาส สุทธาชีพ อมรเทพ มือเสือ และธีระพงษ์
พริกชูผล
ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดเจ้าไหมและหาดปากเมง จังหวัดตรัง
รัตนาวดี เนียมศิริ ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาโนช วงศ์สุรีย์รัตน์ มาฆมาส สุทธาชีพ ปาริชาติ นิยมไทย วิภาวรรณ
อุ่นคงทอง และธีระพงษ์ พริกชูผล
การแพร่กระจายของปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) บริเวณอ่าวไทยตอนใน และอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก
ละอองดาว จงรักษ์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ จุฑามาศ พุทธยากูล และวัชระ สามสุวรรณ์
ผลกระทบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวต่อการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังจากชุดทดลองการลง
เกาะในระยะยาวในน่านน้าไทย
วัลยา กลิ่นทอง ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ สิทธิพร เพ็งสกุล วัชระ สามสุวรรณ์ และรัตนาวดี
เนียมศิริ
การศึกษาประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กในหาดทราย จังหวัดระยอง
วาสนา พรรณเทวี และธรรมศักดิ์ ยีมิน
ความหลากหลายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการัง บริเวณเกาะสิงห์ และเกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิภาวรรณ อุ่นคงทอง ธรรมศักดิ์ ยีมิน ชัยณรงค์ เรืองทอง มาฆมาส สุทธาชีพ วัชระ สามสุวรรณ์
สิทธิพร เพ็งสกุล จุฑามาศ พุทธยากูล และเจริญมี แช่มช้อย
องค์ประกอบและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กบริเวณหาดเจ้าไหม และหาดปากเมง
จังหวัดตรัง
ศิริลักษณ์ รองประโคน ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ วิชิน สืบปาละ และมาโนช วงศ์สุรีย์รัตน์
การแพร่กระจายและความหนาแน่นประชากรดอกไม้ทะเล Heteractis magnifica บริเวณเกาะจาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศุภกานต์ เผ่าด้วง ธรรมศักดิ์ ยีมิน ชัยณรงค์ เรืองทอง มาฆมาส สุทธาชีพ สิทธิพร เพ็งสกุล วัชระ สาม
สุวรรณ์
และจุฑามาศ พุทธยากูล
รูปแบบการแพร่กระจายและโครงสร้างระดับจุลภาคของปะการังโขด (Porites) ในอ่าวไทย
สิทธิพร เพ็งสกุล ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ วัชระ สามสุวรรณ์ และวิภาวรรณ อุ่นคงทอง
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การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของกลุ่มสิ่งมีชีวิตแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแนวปะการังเกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง
อรเทพ มือเสือ ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ ธีระพงษ์ พริกชูผล และปาริชาติ นิยมไทย
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของความหนาแน่นสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กในกลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบริเวณ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
อิสรีย์ รัตนศรี ธรรมศักดิ์ ยีมิน มาฆมาส สุทธาชีพ ธีระพงษ์ พริกชูผล ปาริชาติ นิยมไทย อรเทพ มือเสือ
และศิริลักษณ์ รองประโคน
หลักฐานทางสัณฐานวิทยาและพันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลแสดงการมีอยู่ของปะการัง Pocillopora acuta
ในอ่าวไทย
มาฆมาส สุทธาชีพ Yuichi Nakajima ธรรมศักดิ์ ยีมิน Kazuhiko Sakai และ Satoshi Mitarai
การพบครั้งแรกของพยาธิ Ligophorus สามชนิดจากปลากระบอกบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
วัลลภ ภักดี และธรรมศักดิ์ ยีมิน
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