
Session Oral Presentation 
กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์

สุขภาพ จลุชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีทางอาหาร 

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 2) 

Bio Oral G1   

Chairperson:    ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Committee 1:    ดร.ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

Committee 2:  ดร.ประสาร อินทเจริญ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

 

13.00 -13.45 น 

Chairperson : ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด  
Invited speaker : ผศ.ดร.สภุฎา คีรีรัฐนิคม 

บรรยายหัวข้อ  
“วิทยาศาสตร์วิจัยด้านเพาะเลีย้งสัตว์น า้กับการอนุรักษ์พนัธุ์สัตว์น ้าท้องถิ่น”  

1 13.45-14.00 น. BIO-O-01 Effect of UV and EMS mutagenesis on xylanase production 

of Streptomyces thermocarboxydus ME 742 for oil palm 

waste composting 

เพ็ญศรี เกลี้ยงจิตร  

2 14.00-14.15 น. BIO-O-02 การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่มีคณุสมบตัิในการส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช 

ตรงสรณ์ กลบีสุข  

3 14.15-14.30 น. BIO-O-03 ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับโครงสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยบน

แนวปะการังบริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด 

อศลย์ มีนาภา  

4 14.30-14.45 น. BIO-O-04 โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน ้าบางพระ จังหวัดชลบรุี  หทัยชนก นาหัวนิล  

5 14.45-15.00 น. BIO-O-05 ความหลากชนิดของหอยฝาเดยีวน ้าจืดในจังหวัดสระแก้ว  พงศ์พิสิษฏ์ รุ่งเรืองเดช

วัฒนา  

 15.00-15.20 น. ช่วงพักการน าเสนอ 

 

 

 



วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 2) 

Bio Oral G2 

Chairperson:    รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Committee 1:    ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

Committee 2:  ดร.ชัชวิน  เพชรเลิศ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 15.20-15.35 น. BIO-O-06 
 

Garlic Oil Granules Coated with Enteric Polymer: Effects on 

Antimicrobial Properties In Vitro 

ประวิทย์ รอดจันทร ์

2 15.35-15.50 น. BIO-O-07 
 

การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษา 

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ช้ัน 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

ปริศนา พันธ์งาม 

3 15.50-16.05 น. BIO-O-08 
 

การศึกษาองค์ประกอบและความหนาแน่นของไมโครพลาสติก บรเิวณ

ชายฝั่ง จังหวัดชลบุร ี

วัชรภรณ์ สังขพันธ์  

4 16.05-16.20 น. BIO-O-09 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเดินทาง ในการ

แข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 

วณิชชา แก้วสุวรรณ์  

5 16.20-16.35 น. BIO-O-10 สังคมพืชป่าชายเลน ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เบญจวรรณ ชิวปรีชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 1) 

Bio Oral G3 

Chairperson:    รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Committee 1:    ผศ.ดร.บังอร  กองอ้ิม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Committee 2:  ผศ.พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 15.20-15.35 น. BIO-O-11 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืช 

(Ethnobiology) จังหวัดพะเยา 

สทิธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกลุ  

2 15.35-15.50 น. BIO-O-12 การศึกษากายวิภาคศาสตร์และมญิชวิทยาของระบบย่อย

อาหารของหอยทากยักษ์อาฟริกัน Lissachatina fulica 

(Pulmonata: Achatinidae) 

คริษฐ์ ศรีศลิปะอุดม 

3 15.50-16.05 น. BIO-O-13 การศึกษากายวิภาคศาสตร์และมญิชวิทยาของระบบประสาท

ในหอยทากยักษ์อาฟริกัน Lissachatina fulica 

สิรวิชญ์ สินประเสริฐรัตน ์

4 16.05-16.20 น. BIO-O-14 Detection of methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus and mecA gene among students in Science 

Classrooms in University-Affiliated School Project, 

Piboonbumpen Demonstration School 

จารุรมัภา บุตรศรี  

5 16.20-16.35 น. BIO-O-15 The global database of P. falciparum 25-KDa 

antigen for developing transmission blocking 

malaria vaccine 

พรปวีณ์ สุขพงษ์ไทย 

  



วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

 (ห้อง 3) 

Bio Oral G4 

Chairperson:    รศ.ดร.ขวัญเรือน  นาคสุวรรณ์กุล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Committee 1:    ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

Committee 2:  ผศ.ดร.อนุเทพ  ภาสุระ   มหาวิทยาลัยบูรพา  

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 15.20-15.35 น. BIO-O-16  
 

การตรวจสอบ Hb Constant Spring, Hb Pakse และ Hb Quong 

Sze ด้วยวิธ ีreal-time PCR และ high resolution melting 

analysis 

Bunnareth Ny  

2 15.35-15.50 น. BIO-O-17 Molecular Isolation and Characterization of the Tumor 

Necrosis Factor Receptor-Associated Factor 6 (TRAF6) gene 

from Macrobrachium rosenbergii 

จนิสชา ชูเลิศ  

3 15.50-16.05 น. BIO-O-18 
 

การยืดระยะเวลาการแสดงออกของโปรโมเตอร์ SUC2 เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติรีคอมบิแนนท์โปรตีนท่ีหลั่งออกมานอกเซลล์ใน 

Saccharomyces cerevisiae 

ปรวีร์ สันติอาภรณ์  

4 16.05-16.20 น. BIO-O-19 The identification of Vibrio spp. contamination in fresh and 

preserved seafood using nucleotide sequence of 16S rRNA 

gene 

ปาลิกา แสงทองสิทธิโชค  

5 16.20-16.35 น. BIO-O-20 Efficiency of Streptococcus agalactiae inhibition of Piper 

betle L. crude extract and its application in Oreochromis 

niloticus culture. 

ปาจรีย์ จินดาฤกษ ์ 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

 (ห้อง 1) 

Bio Oral G5 

Chairperson:    รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ มหาวิทยาลยันเรศวร  

Committee 1:    ผศ.ดร.พิทักษ์  สูตรอนันต ์  มหาวิทยาลยับูรพา 

Committee 2:  ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา  มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ล าดับที ่ เวลา รหัส หัวข้อเร่ือง ชื่อ-สกลุ 

1 10.30-10.45 BIO-O-21 The simulation of floating debris distributing from the 

Bangpakong River to Bangsaen Beach by using computer 

modeling 

ญาณิศา ศรีวิริยรัตน์  

2 10.45-11.00 BIO-O-22 3D Model of Cardiovascular disease for human anatomy 

learning 

ณัฐนรี อุปละ  

3 11.00-11.15 BIO-O-23 การวิเคราะห์มอร์โฟเมตริกส์เชิงเรขาคณิตของหอยนักลา่ Oophana 

mouhoti Pfeiffer, 1862 ในพื้นที่ภูเขาหินปูนจังหวัดเพชรบุรี และ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

สิทธิชัย ชุณห์ขจร  

4 11.15-11.30 BIO-O-24 Green peafowl conservation and youth network รพีวิจญ์ เอี่ยมพันธ ์ 

5 11.30-11.45 BIO-O-25 ความแปรผันของผึ้งโพรงไทย กลุม่ประชากรเหนือ ใต้ และลูกผสม บน

พื้นฐานการวัดสณัฐานแบบเรขาคณิตบนโครงสร้างปีกหน้า 

จักรพันธ์ สุนัติ  

6 11.45-12.00 BIO-O-26 การวัดสณัฐานแบบเรขาคณิตบนปีกหน้าของประชากรผึ้งพันธุ์ (Apis 

mellifera) และผึ้งพันธุ์บัคฟาสตท์างการค้าในประเทศไทย  

ศิรประภา จันทรส์มัคร  

 

 

 

 

 
 


