การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร#
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุ$มสาขาเกษตรศาสตร#และชีววิทยา : วิทยาศาสตร#การอาหาร
รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P001 การใชฟกแมวแทนผักกาดเขียวปลีในผลิตภัณฑ#กาหน$าไฉ$
นิษฐกานต ประดิษฐศรีกุล เสนห บัวสนิท ทศพร นามโฮง สุภาวดี รอดศิริ และวรรณา ขันธชัย
มทร.สุวรรณภูมิ
7AB-P002 การประยุกต#ใชเมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการผลิตอาหารไทย
ดวงกมล ตั้งสถิตพร เกศรินทร เพ็ชรรัตน และดวงรัตน แซตั้ง
มทร.พระนคร
7AB-P003 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในส$วนต$างๆ ของเพกาที่ผ$านการทําแหงแบบแช$เยือกแข็ง
หนูเดือน สาระบุตร กรรณิการ ห-วยแสน พนอจิต นิติสุข พนิดา วงศปรีดี และอนันต พันธพิบูลย
มทร.อีสาน
7AB-P004 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ําสมสายชูหมักจากผลมะนาวโห$
กรรณิการ ห!วยแสน ชาญณรงค ชมนาวัง จิระพันธ ห-วยแสน หนูเดือน สาระบุตร และสุภาพร พุมริ้ว
มทร.อีสาน
7AB-P005 ผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดแก$นย$านางแดงต$อฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของตัวอย$างน้ําสกัดที่ได
ธันยพร กั้วมาลา ชาญณรงค ชมนาวัง จิระพันธ ห-วยแสน พนอจิต นิติสุข และกรรณิการ ห-วยแสน
มทร.อีสาน
7AB-P006 ผลกระทบของความรอนจากเครื่องกําจัดแมลงโดยใชรังสีอินฟราเรดต$อเมล็ดพันธุ#ขาว
ป1ยะพงษ วงคขันแก-ว วิทยา พรหมพฤกษ และวรรณะ ติ๊บแก-ว
มทร.ล!านนา
7AB-P007 การสกัดและการวิเคราะห#สารตานอนุมูลอิสระจากเม$า (Antidesma sp.)
จารุวรรณ ดรเถื่อน อัมพร ภูศรีฐาน และพิเชษฐ เทบํารุง
มทร.อีสาน
7AB-P008 ผลของความเขมขนต$อการดึงน้ําออกดวยการออสโมซิสของชิ้นรากบัว
ภัทรภร ภควีระชาติ
มทร.กรุงเทพ
7AB-P009 การพัฒนาผลิตภัณฑ#นมเปรี้ยวพรอมดื่มจากขาวเหนียวดําเพาะงอก
สุภาพร พุมริ้ว กรรณิการ ห-วยแสน ชาญณรงค ชมนาวัง และพนอจิต นิติสุข
มทร.อีสาน

รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P010 ผลของกระบวนการสกัดและการใหความรอนต$อปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจาก
ขาวเหนียวดํา
พนอจิต นิติสุข กรรณิการ ห-วยแสน และหนูเดือน สาระบุตร
มทร.อีสาน
7AB-P011 การทํานายค$าวัตถุแหงในเนื้อปลานิลโดยใชแสงอินฟราเรดย$านใกล
สมศักดิ์ ระยัน และอรอนงค พวงชมภู
มทร.อีสาน
7AB-P012 การศึกษาสภาวะที่ใชในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล
สุภาพร พุมริ้ว กรรณิการ ห-วยแสน ชาญณรงค ชมนาวัง และพนิดา วงศปรีดี
มทร.อีสาน
7AB-P013 การผลิตผงย$านางโดยใชเครื่องทําแหงชนิดลูกกลิ้งคู$และการทําแหงแบบโฟม-แมท เพื่อผลิตเปSนเครื่องแกงย$านาง
พนอจิต นิติสุข อรนุช สีหามาลา ศุภชัย ภูลายดอก และนรันดร นิติสุข
มทร.อีสาน
7AB-P014 ผลิตภัณฑ#น้ําเม$าพรอมดื่มผสมวุนน้ํามะพราวบรรจุขวดแกว
สุกัญญา สายธิ สุดารัตน สกุลคู และกรรณิการ สมบุญ
มทร.อีสาน
7AB-P015 การประยุกต#ใชแปTงเมล็ดขนุนและเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ#บิสกิตแท$งเคลือบช็อกโกแลต
เกศรินทร เพ็ชรรัตน สิริภา รมโพธิ์ทอง และอุดมพร ตังป7อก
มทร.พระนคร
7AB-P016 การประยุกต#ใชเปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑ#อาหารกึ่งสําเร็จรูป
เกศรินทร เพ็ชรรัตน ดวงรัตน แซตั้ง และดวงกมล ตั้งสถิตพร
มทร.พระนคร
7AB-P017 ผลของชนิดน้ํามันและระยะเวลาในการเก็บรักษาต$อความคงตัวของสารสกัดแคโรทีนอยด#จากไรน้ํานางฟTา
สุกัญญา คําหล-า โฆษิต ศรีภูธร และนัยนา เสนาศรี
มทร.อีสาน
7AB-P018 การใชขาวไรซ#เบอรี่ทดแทนแปTงสาลีบางส$วนในขนมวอฟเฟUล
ศันสนีย ทิมทอง คุณานนต จันทรแจมใส และอภิสรา ลิ้มถาวรนันท
มทร.พระนคร
7AB-P019 การสรางแนวทางการพัฒนาขนมทองเอกสูตรลดระยะเวลาในการกวนดวยการใชถั่วทองนึ่งทดแทนแปTงสาลี
ชานนท สาระสุข ธัชชาจรีย มาลา สุรียรัตน เอมพรหม และวรพร คําแป:น
มทร.กรุงเทพ
7AB-P020 การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลานิล
สมศักดิ์ ระยัน ชลันธร วิชาศิลป; นัยนา เสนาศรี และบุญทิวา ชาติชํานิ
มทร.อีสาน

รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P021 การพัฒนาผลิตภัณฑ#ไอศกรีมโยเกิร#ตเสริมว$านหางจระเข
กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์ ปรัชญา แพมงคล และณนนท แดงสังวาลย
มทร.พระนคร
7AB-P022 การเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ#ปลาทุบจากเนื้อปลาเสนใยสั้นและเนื้อปลาเสนใยยาว
ธัญญรัตน บุญโสภณ อรวัลภ อุปถัมภานนท และเลอลักษณ เสถียรรัตน
มทร.ธัญบุรี
7AB-P023 ผลของขาวกลองงอกต$อการเจริญและการผลิตกรดของจุลินทรีย#โปรไบโอติก
สุรัตน วังพิกุล
มทร.สุวรรณภูมิ
7AB-P024 ผลของการดองเกลือ แคลเซียมคลอไรด# ของสาหร$ายทะเลขนนก (Caulerpa racemosa) ภายใตสภาวะแช$เย็น
ชุตินุช สุจริต และสุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
มทร.ศรีวิชัย
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไว!ตั้งแต:วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจ!าของบทความจะต!องทําการนําเสนอรายละเอียดให!กับ
กรรมการ และผู!มาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร%
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุมสาขาเกษตรศาสตร%และชีววิทยา : สัตวศาสตร%
รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P025 ผลของการใชกากสาเหลาในสูตรอาหารตอสมรรถนะการเจริญเติบโตของไกเนื้อลูกผสมสามสายพันธุ%
ลักษมี กาถม เจนจิรา ถุงเสน สุธาทิพย ไชยวงศ และวุฒิกร สระแกว
มทร.ลานนา
7AB-P026 การใชปลายขาวหอมนิลและปลายขาวก่ําเป*นแหลงพลังงานทดแทนปลายขาวขาวในสูตรอาหารสุกรหลังหยานม
ณิฐิมา เฉลิมแสน สุรสิทธิ์ แจ#มใส สมกิจ อนะวัชกุล สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ และธัญรัตน จารี
มทร.ลานนา
7AB-P027 การใชปลายขาวก่ําเป*นแหลงพลังงานในอาหารนกกระทาไข
ณิฐิมา เฉลิมแสน บุญชู นาวานุเคราะห เกษรา เกิดลาภ วรรณจักรี ภุมกา ดรุณี พลบัว และพงษพันธ กลายกลาง
มทร.ลานนา
7AB-P028 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองของชาวเขาเผามง ในพื้นที่อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
ประสิทธิชัย วงศสีสม เกชา คูหา สุธาทิพย ไชยวงศ และวุฒิกร สระแกว
มทร.ลานนา
7AB-P029 เปรียบเทียบการเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนกับในกรงเคลื่อนที่
บุญชู นาวานุเคราะห วิจิตรา เอมสรรค และลลิตรี พึ่งทอง
มทร.ลานนา
7AB-P030 การเลี้ยงไกพื้นเมืองลูกผสมบนกรงตับ
บุญชู นาวานุเคราะห และเจนจิรา เกตุแกว
มทร.ลานนา
7AB-P031 เรื่องผลของการใชกวาวเครือขาวตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาเพศผู
บุญชู นาวานุเคราะห เฉลิม อินตะวงศ และเอกสิทธิ์ เชื้อเทวา
มทร.ลานนา
7AB-P032 ผลของการใชพริกขี้หนูตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาเพศผู
บุญชู นาวานุเคราะห วีระภัทร ทองดี และสิทธิโชค แดงสว#าง
มทร.ลานนา
7AB-P033 ผลของการเลี้ยงไกชีในแปลงหญารวมกับการเสริมกรดคอนจูเกตเตตลิโนเลอิคตอการเจริญเติบโต การสะสมไขมัน และ
ปริมาณลิป4ด
ศศิพันธ วงศสุทธาวาสท ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ เฉลิมพล เยื้องกลาง อุไร แสนคุณทาว กรรณิการ สมบุญ และ
วรรณรีย วงศไตรรัตน
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P034 การใชใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข
ณิฐิมา เฉลิมแสน บุญชู นาวานุเคราะห จุฑารักษ กิติยานุภาพ สมยศ หมื่นวัง และสุชาติ มันตาธรรม
มทร.ลานนา
7AB-P035 ผลของการใชกระถินตอสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อลูกผสม
สุธาทิพย ไชยวงศ วุฒิกร สระแกว ประสิทธิชัย วงศสีสม ประมวล เติมสมบัติถาวร และพรรณพร กุลมา
มทร.ลานนา
7AB-P036 ผลของการทดแทนใบกระถินและใบปอสาหมักในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะ 30-90 กิโลกรัม
เกชา คูหา และภานุวัฒน ไชยยงค
มทร.ลานนา
7AB-P037 ผลของวิธีการกระตุนเพิ่มการตกไขตออัตราการตกไขในแมกระบือ
ชโลธร อัมพร สมจิตร กันธาพรม จักรกฤษณ เยรัมย และจักรกฤษณ จักรสัมฤทธิ์
มทร.อีสาน
7AB-P038 ผลของการใชไพลตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข
บุญชู นาวานุเคราะห ศศิธร มงคล และศิวพร ทันมา
มทร.ลานนา
7AB-P039 อิทธิพลของสภาพการบังแสงและฤดูกาลตอคาการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแหงสวนตางๆของหญาหวายขอ
และหญาหราด
องอาจ อินทรสังข
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P040 ผลของการใชสารสกัดจากตนขะจาวและหางไหลตอการควบคุมเห็บในโคและขี้เรื้อนในสุนัข
วรรณดี แสงดี และเจริญ แสงดี
มทร.สุวรรณภูมิ
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต4วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา : พืช
รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P041 การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยเคมีสูตรแนะนํา (15-15-15) สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุแตงกวาผลสั้น
ปราโมทย ทิมขํา ภูมิสันต สารกา วสันต อิ่นคํา และวุฒิไกร ทิพยลุย
มทร.ลานนา
7AB-P042 ประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพตอการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิต มันสําปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ
วิราวรรณ เหมันต และเดชาวุธ บุญลักษณ
มทร.อีสาน
7AB-P043 ความแตกตางของอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนตอการเจริญเติบโตและปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางของ
วานนางคุม
รุ)งนภา ช)างเจรจา และสิรินาถ อินทนนท
มทร.ลานนา
7AB-P044 ผลของสารจิบเบอเรลลินตอการออกดอกและปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางของวานแสงอาทิตย
รุ)งนภา ช)างเจรจา และปภาณี ประทีปไพโรจน
มทร.ลานนา
7AB-P045 ผลของสารเคมีที่มีตอคุณสมบัติของผงน้ําออยในการผลิตแบบดั้งเดิม
ณัฐธญาณ ศรีสุวอ มลิวรรณ กิจชัยเจริญ ณัฐวลิณคล เศรษฐปราโมทย และสุพัฒน ใตเวชศาสตร
มทร.กรุงเทพ
7AB-P046 ปริมาณคารบอนไดออกไซดจากยีสตที่หมักดวยสูตรอาหารตางกันสําหรับเลี้ยงพรรณไมน้ํา
สายใจ วิชญสันตกุล และบัณฑิต พูลเพียร
มทร.ลานนา
7AB-P047 รูปแบบอุปกรณป9กดําตนกลาแบบลางราก
สมพร หงษกง วัชรายุท ลําดวน ตะวัน ตั้งโกศล และจรัญ มงคลวัย
มทร.อีสาน
7AB-P048 การศึกษาการใชปุยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดตอการผลิตมะนาวตาฮิติในวงบอซีเมนต
สันติ ช)างเจรจา และธีระวัฒน ถาฟ45น
มทร.ลานนา
7AB-P049 ผลของสารชีวินทรีย: บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม และน้ําสมควันไมตอลักษณะทางชีววิทยาและอัตราการตายของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล
ยรรยง เฉลิมแสน และณิชกมล เมืองเอี่ยม
มทร.ลานนา

รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P050 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบกลวยไมสิงโตดอกไมไฟในสภาพปลอดเชื้อ
เอกรัตน วสุเพ็ญ ปราณี แสนวงค และศรีสุภา ลีทอง
มทร.อีสาน
7AB-P051 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตชีวมวลและการสะสมแปFงของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Nostoc
commune TISTR 8870
สมรักษ รอดเจริญ และชุตินุช สุจริต
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P052 ประสิทธิภาพของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Nostoc commune TISTR 8870 ในการบําบัดน้ําทิ้งจากฟารมสุกร
สมรักษ รอดเจริญ และเอนก สาวะอินทร
มทร.ศรีวิชัย
หมายเหตุ โปสเตอร)จะถูกจัดแสดงไวตั้งแต2วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร#
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุ(มสาขาเกษตรศาสตร#และชีววิทยา : เทคโนโลยีชีวภาพ
รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P053 ลักษณะทางโมเลกุลของยีนตานทานโรคใบไหมในหนาวัวจากลายพิมพ#ไอเอสเอสอาร#
ณัฐพงษ ศรีสมุทร และแกวตา สูตรสุวรรณ
มทร.อีสาน
7AB-P054 การจําแนกสายพันธุ#บริเวณระหว(างยีน trnD-trnT ในคลอโรพลาสต#ของมะไฟจีน
กิตติพันธ ปละมัย เชาวลีย ใจสุข แสงแกว คํากวน พัชณี แสงทอง และสุภาวดี ศรีแยม
มทร.ลานนา
7AB-P055 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของตนสบู(ดําในประเทศไทยโดยเทคนิค Random Amplified
Polymorphic DNA
พรเทพ เกียรติดํารงคกุล สมชาติ หาญวงษา ยรรยง เฉลิมแสน และณวรรณพร จิรารัตน
มทร.ลานนา
7AB-P056 การทดสอบองค#ประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุ#สบู(ดําที่เกิดจากการเพิ่มชุดโครโมโซมที่มีอายุ 2-4 ปI ใน 2
สภาพพื้นที่
อรวรรณ รักสงฆ อริยาภรณ พงษรัตน ธีรพันธ บัญญัติรัชต สุดารัตน สกุลคู และวิเชียร อุ-นเรือน
มทร.อีสาน
7AB-P057 ผลของการเลี้ยงปลานิลดวยเทคโนโลยี Bio-flocs ต(อการทํางานของยีนในระบบภูมิคุมกัน
สุไหลหมาน หมาดโหยด สุวรรณา หมาดโหยด และสุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี
มทร.ศรีวิชัย
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต+วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร=
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุ9มสาขาเกษตรศาสตร=และชีววิทยา : ประมง
รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P058 ผลของการใชแบคทีเรีย Bacillus spp. เป'นโปรไบโอติกผสมอาหารในการเลี้ยงปลานิล
นัยนา เสนาศรี รุงนภา แสนหูม และนิยะดา ไชยตะมาตย
มทร.อีสาน
7AB-P059 ชนิดของปรสิตในปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus) ในอ9างเก็บน้ําหวยเสนง จังหวัดสุรินทร=
เถลิงเกียรติ สมนึก สําเนาว เสาวกูล และกฤติมา เสาวกูล
มทร.อีสาน
7AB-P060 ผลของการเสริมวิตามินซีและอีต9อคุณภาพน้ําเชื้อปลาดุกอุย(Clarias macrocephalus)
เถลิงเกียรติ สมนึก ณัฏฐวรรณ สมนึก สําเนาว เสาวกูล และกฤติมา เสาวกูล
มทร.อีสาน
7AB-P061 ชนิดของปรสิตในปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus) ในอ9างเก็บน้ําหวยอําปDล จังหวัดสุรินทร=
เถลิงเกียรติ สมนึก สําเนาว เสาวกูล และกฤติมา เสาวกูล
มทร.อีสาน
7AB-P062 ความหลากชนิดและการแพร9กระจายของปลาในวงศ= Cyprinidae บริเวณพื้นที่ตนน้ําตาปH
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และจันทนา ขวัญใจ
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P063 ความหลากชนิดของแพลงก=ตอนพืชและคุณภาพน้ําของแม9น้ําน9านตอนบน จังหวัดน9าน
เจนจิรา ลานแก+ว สวาท สายปาระ ปกรณ สุนทรเมธ อมรชัย ล+อทองคํา และเชาวลีย ใจสุข
มทร.ลานนา
7AB-P064 ผลของระดับแอสตาแซนทินสังเคราะห=ในอาหารต9อความเขมของสีผิว ปริมาณแคโรทีนอยด=รวม และอัตราการ
เจริญเติบโตของปลาทอง
จิตรา สิมาวัน นิศาชล ฤๅแก+วมา และโฆษิต ศรีภูธร
มทร.อีสาน
7AB-P065 ความสัมพันธ=ระหว9างคุณภาพน้ําและความชุกชุมของหอยฝาเดียวน้ําจืดบริเวณอ9างเก็บน้ําเขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
อมรรัตน รังสิวิวัฒน สมศักดิ์ ระยัน บุญทิวา ชาติชํานิ และสุกัญญา คําหล+า
มทร.อีสาน
7AB-P066 การใชอเมซอนใบกลมดูดซับน้ําทิ้งจากฟาร=มปลาสวยงามเพื่อการนําน้ํากลับมาใชใหม9
จารวี เลิกสายเพ็ง วัชระพงษ นาโสก และนราธิป มั่นคง
มทร.ลานนา

รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P067 การใชสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแกวมังกรเพื่อพัฒนาสีเนื้อและเสริมภูมิคุมกันในการเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย
สุกัญญา คําหล+า และพัชรี มงคลวัย
มทร.อีสาน
7AB-P068 ความหลากหลาย และการแพร9กระจายของแพลงก=ตอนพืชในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
นิศาชล ฤๅแก+วมา ประมุข ฤๅแก+วมา และณัฐินี จิตมาตย
มทร.อีสาน
7AB-P069 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ=จุลินทรีย= 2 ชนิดในการลดปริมาณสารอินทรีย=จากการเลี้ยงกุง
สิริพงษ วงศพรประทีป และอนิรุจน เกื้อเพชรแก+ว
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P070 การศึกษาชนิดและการใชประโยชน=จากกุงน้ําจืดอย9างยั่งยืน จังหวัดน9าน
ชนินทร แก+วมณี
มทร.ลานนา
7AB-P071 ตัวดูดซับทางชีวภาพของเปลือกกลวยเพื่อการใชบําบัดน้ําทิ้งที่ปนเป]^อนโลหะทองแดง
ดวงฤทัย นิคมรัฐ อรวรรณ บุบผา ธนัฎฐา เมืองใหญ และไพศาล การถาง
มทร.พระนคร
7AB-P072 การเจริญเติบโตและคุณภาพน้ําในการเลี้ยงปลานิลระบบอควาโปนิกส=โดยใชวัสดุกรองชีวภาพที่ต9างกัน
ประจวบ ฉายบุ ชนกันต จิตมนัส และปฐมพงษ กาศสกุล
ม.แม&โจ
7AB-P073 การสํารวจพันธุ=ปลาน้ําจืดในพื้นที่ชุ9มน้ําอ9างเก็บน้ําหวยตลาด
สําเนาว เสาวกูล ทวนทอง จุฑาเกตุ กฤติมา เสาวกูล และสุริยา อุดด+วง
มทร.อีสาน
7AB-P074 การสํารวจพันธุ=ปลาน้ําจืดในพื้นที่ชุ9มน้ําอ9างเก็บน้ําสนามบินเก9า
สําเนาว เสาวกูล ทวนทอง จุฑาเกตุ กฤติมา เสาวกูล และสุริยา อุดด+วง
มทร.อีสาน
หมายเหตุ โปสเตอร,จะถูกจัดแสดงไวตั้งแต&วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร,
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุมสาขาเกษตรศาสตร,และชีววิทยา
กลุมยอย : อื่น ๆ
รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P075 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อผลิตขาวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ บานโคกลาม ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ,
วัชรินทร สราวิช อรวรรณ รักสงฆ สุจิตรา สราวิช และปภาวี สุขมณี
มทร.อีสาน
7AB-P076 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการเลี้ยงไกพื้นเมืองไทยพันธุ,ชี ของชุมชนบานวังเดือนหา ตําบลโนนศิลาเลิง
อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ,
สุจิตรา สราวิช วรวิทย รักสงฆ จิระศักดิ์ ศรีเมฆารัตน ปภาวิ สุขมณี และจริญญา เทพนวน
มทร.อีสาน
7AB-P077 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv.
dieffenbachiae ในหนาวัว
สุกานดา กั้วศรี ลัดดาวัลย สุนโท และณัฐพงษ ศรีสมุทร
มทร.อีสาน
7AB-P078 การประยุกต,ใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร,เพื่อประโยชน,ในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร,รวมกับคุณภาพน้ํา:
กรณีศึกษาลําน้ําวา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
เชาวลีย ใจสุข อมรชัย ล(อทองคํา พัชรา นิธิโรจนภักดี และมุทิตา วงศสงคราม
มทร.ลานนา
7AB-P079 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อฟHIนฟูและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบานหนองชาง ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ,
อรวรรณ รักสงฆ วัชรินทร สราวิช สุจิตรา สราวิช และปภาวี สุขมณี
มทร.อีสาน
7AB-P080 การพัฒนาการเรียนรูโดยใชปLญหาเปNนฐาน (Problem based learning : PBL) ในรายวิชา 03-015-402 พฤติกรรม
ของสัตว,เลี้ยง
นิภา นาสินพร(อม พีรพจน นิติพจน จริญญา เกษนัส และธนิตพันธ พงษจงมิตร
มทร.อีสาน
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต'วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

