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อาหารและเทคโนโลยีทางอาหาร 
Bio Poster G1 
Committee 1:    ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข  มหาวิทยาลัยพะเยา  

Committee 2:      ดร.อนันต์ เคนท้าว  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ล าดับที ่ รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 BIO-P-01 การศึกษาประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระของผักพ้ืนบ้านแปรรูป พัชราวรินทร์ เรือนโต 

2 BIO-P-02 ผลของระยะเวลาการอบแห้งต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดปริมาณเบตา้
แคโรทีน และฤทธิต์้านอนุมูลอสิระในฟักทอง 

พัทธชัย ปิ่นนาค 

3 BIO-P-03 Toxicity and Fumigation Efficiency of Essential Oil from 
Daucus carota L. Against Sitophilus zeamais Motschulsky 

ฤชุอร วรรณะ 

4 BIO-P-04 ผลของ BA ร่วมกับ NAA ต่อเจริญเติบโตของช้ินส่วนปลายยอดกล้วยไม้
เศวตปากสม้ในสภาพปลอดเชื้อ 

อ่อนรัตน์ อิ่นมะโน 

5 BIO-P-05 ผลของความเขม้ข้นน ้าตาลซูโครสและการผึ่งแห้งต่อการรอดชีวิตและ
การเจรญิเติบโตของเมล็ดเทียมกลว้ยไมส้ าเภาอินทนนท์ 

จุฬาลักษณ์ ลิ้นจี่ขาว 

6 BIO-P-06 ผลของไซโตไคนินต่อการเจรญิและพัฒนาของปลายยอดเอื้องกระดิง่ภู
ในสภาพปลอดเช้ือ 

ธนากร วงษศา 

7 BIO-P-07 การเปลีย่นแปลงทางกายภาพและทางเคมีในระหว่างการเก็บรักษาของ
ผลสับปะรดห้วยมุ่น 

วารุณี จอมกติิชัย 

8 BIO-P-08 การพัฒนาเซรมัจากสารสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดห้วยมุ่น สุทธิดา วิทนาลัย 

 

 

 

 

 

 



Bio Poster G2 

Committee 1:    ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Committee 2:  ผศ.ดร.สุนีย์ สีธรรมใจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ล าดับที ่ รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 BIO-P-12 ฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในปุ๋ยน ้าจากการหมักแบบไร้
ออกซิเจนที่มีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืช 

เกรียงศักดิ์ เอนกพงษ ์

2 BIO-P-13 ฐานข้อมูลองค์ประกอบและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียน โชติกา ยอดฉุน 

3 BIO-P-16 การศึกษาเปรยีบเทียบเบื้องต้นเกีย่วกับสัณฐานวิทยาของเปลือก แรดู
ลา และกายวิภาคระบบสืบพันธ์ ของหอยทากจิ๋ว สกุล Gyliotrachela 
Tomlin, 1930 สกุล Hypselostoma Benson, 1856 ในภาค
ตะวันออก 

อรจิรา แสนกมล 

4 BIO-P-17 A cross-sectional study of trematode metacercariae in 
cyprinoid fish from Ubolratana Reservoir, Khon Kaen 
Province, Thailand 

นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง 

5 BIO-P-18 การพัฒนารูปแบบยาสลบในปลาทับทิมจากน ้ามันหอมระเหยโรสวดู มนตรี มณีภาค 

 
Bio Poster G3 

Committee 1:    ผศ.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Committee 2:  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ พุทธชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ล าดับที ่ รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 BIO-P-19 การพัฒนายาสลบรูปแบบฟิล์มจากน ้ามันหอมระเหยโกศจุฬาลัมพา 
(Artemisia vulgaris) ส าหรับขนส่งลูกปลาทับทิม (Oreochromis 
niloticus) 

นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ 

2 BIO-P-20 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรญิของกุ้งเต้นบูรพา 
(Floresorchestia buraphana) 

ปิยาพร หมื่นฤทธิ ์

3 BIO-P-21 Inhibition effect of Quercetin in pig (Sus domesticus) brain 
monoamine oxidase enzymes 

พิราภรณ์ เหลืองรัตนมาศ 

4 BIO-P-22 Using Pineapple Peels in diet on Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) culture 

ปรัชญวรรณ ค าถาเครือ 

 



Bio Poster G4 

Committee 1:    ดร.อภิรดา  สถาปัตยานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Committee 2:  ผศ.ดร.ปราณี นางงาม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ล าดับที ่ รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 BIO-P-23 การประเมินคณุภาพดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด  ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา 

2 BIO-P-24 The investigation of storm surge generated by Tropical 
Storm Pabuk in the Gulf of Thailand by using computer 
modeling technology 

ภูมิรินทร์ อสิสริยกุล 

3 BIO-P-25 ความหลากหลายของหิ่งห้อยในมหาวิทยาลัยพะเยา ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน 

4 BIO-P-26 Diversity of zooxanthellae in four coral taxa (Acropora, 
Dipsastraea, Platygyra and Pocillopora) from inshore reef in 
Samaesarn, Chon Buri Province. 

กัญณภัทร วงค์ประเทศ 

5 BIO-P-27 Geographical distribution and the resting sites of Aedes 
albopictus for the focal control 

เอกรัฐ เด่นชลชัย 

6 BIO-P-28 Aedes albopictus entomological index: the geographical 
feature of the dengue fever distribution in Nakhon Si 
Thammarat province 

พุฒิสันต์ รัตนชู 

7 BIO-P-29 Morphology and nutrition of Diaphanosoma (Diplostraca: 
Sididae) collected from Wonnapa Beach, Chon Buri Province 

เพ็ญพิชชา ศรีนุ้ย 

8 BIO-P-30 Response of sap flow on size and height of Dipterocarpus 
tuberculatus Roxb. in dry dipterocarp forest, University of 
Phayao 

จิตสภุา อุทธิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bio Poster G5 

Committee 1:    รศ.ดร.สิริลักษณ์ ชัยจ ารัส  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Committee 2:  ดร.วิชญา  กันบัว   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที ่ รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 BIO-P-32 ฤทธิ์การต้านแบคทีเรยี E. coli และ S. aureus และฤทธ์ิการตา้น
อนุมูลอิสระด้วยสารสกัดจากเมล็ดมะขามและเมลด็ฟักทอง 

พิมพ์มาดา มณีจิระปราการ 

2 BIO-P-33 การพัฒนาชีวภัณฑย์ีสตป์ฏิปักษ์ Issatchenkia orientalis VCU24 ใน
รูปของชนิดเหลวส าหรับใช้ควบคมุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง 

อนุเทพ ภาสุระ 

3 BIO-P-34 ความหลากหลายของไลเคนในป่าชุมชนบ้านนาตารอด ต าบลหาดงิ้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์

จุฬาลักษณ์ ปานเกต ุ

4 BIO-P-35 ความหลากหลายของเหด็และราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านนาตารอด 
ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์

นิรัตติศยั นันทะชัย 

5 BIO-P-36 Leaf and stem anatomy of three Tradescantia L. species in 
Thailand 

กันยกร เป็กเครือ 

6 BIO-P-37 Potential of Local Plant Extracts in Uttaradit Province 
Against Pathogenic Fungi of Root and Stem Rot Disease and 
Pink Disease of Durian 

วันวิสาข์ พิระภาค 

7 BIO-P-38 ฤทธิ์การต้านจุลชีพของครัสทินชนดิที่ 1 (Lvcarcinin) จากกุ้งขาว 
(Litopenaeus vannamei) 

ทัศนีย์ ศรีสุข 

 
 

 
 


