๑

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
และ
การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
นายจิ ร ายุ อิ ศรางกูร ณ อยุธ ยา เลขาธิ การพระราชวังในฐานะผู้ อํา นวยการโครงการอนุ รัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มอบให้ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการที่ปรึกษา อพ.สธ. ทํา หน้าที่เปน
ประธานการประชุมแทน ประธานการประชุมกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสนองพระราชดําริ และได้มา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในครั้งนี้
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้กราบบัง คมทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทรงรับเปนองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น และเนื่อง
ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่ งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
และในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเปนอย่างยิ่งว่า
การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น และการเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดําเนินงานในทุกส่วนจะดําเนินไปด้ว ยความเรียบร้อยสร้าง
ความประทับ ใจและความทรงจํ า ที ่ด ี ให้ก ับ ผู ้ที ่ไ ด้ม าร่ว มงานทุก คน ทั ้ง นี ้ เ พื่ อ เป นการสนองพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศ และขอให้
หน่วยงานสนองพระราชดําริทุกแห่งเตรียมการในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งนี้ให้เปนไปได้ด้วยดี
ดังเช่นที่ผ่ านมา พร้ อมทั้งได้ มอบหมายให้ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้ อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนผู้ดําเนินการประชุม ดังต่อไปนี้
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๒
วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐)
นายพรชัย จุฑามาศ แจ้งที่ประชุมรับทราบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐) เนื่องจากได้มี
หน่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ เ พิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม โดยปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ อพ.สธ.
จํ า นวน ๒๐๐ หน่ ว ยงาน ประธานฯ กล่ า วมอบ เลขานุ ก ารคณะกรรมการอํ า นวยการจั ด การประชุ ม ฯ และ
ผู้อํานวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค กล่าวรายงานในวาระที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ต่อไป

๑.๒ การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมี
ให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในปี ๒๕๖๐ อพ.สธ. จะจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพ
มากล้นมีให้เห็น” ครั้งที่ ๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราช
ดําเนินเปนองค์ประธานเปิดงานการประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓
วาระที่ ๒
สรุ ป ความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานเตรี ย มการจั ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี จังหวัดสระบุรี
นายพรชั ย จุ ฑ ามาศ กล่ า วมอบ เลขานุ ก ารคณะกรรมการอํ า นวยการจั ด การประชุ ม ฯ
และผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ภู มิ ภ าค กล่ า วรายงานในวาระที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ต่ อ ไป
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ
จัดการประชุมฯ รายงานความก้าวหน้าการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมี
ให้ เ ห็ น ณ ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ภู มิ ภ าค จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด สระบุ รี ระหว่ า งวั น ที่
๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

•
•
•
•

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อเป นการเทิด พระเกียรติ ส มเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสื บสาน
พระราชปณิ ธ านในงานอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพื่อนําเสนอผลงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริที่ดําเนินงานมา 25 ปี
เพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กําหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลาก
แห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมชมงาน
- นักวิชาการระดับต่างๆ
- นิสิต นักศึกษา นักเรียน
- เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการจัดงาน

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จัดขึ้นระหว่างวันที่
๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (รวม ๗ วัน) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- สระบุรี จังหวัดสระบุรี
พื้นที่จัดงาน
พื้นที่จัดงานภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สระบุรี จังหวัดสระบุรีบริเวณกลุ่มอาคารสระบุรี
๔–๕-๖
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๔

ผังงาน
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๕

การประชุมวิชาการ
ชมรมคณะปฏิบัตงิ านวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ ๘
(ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
จานวนเรื่องที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
1) การนําเสนอภาคบรรยาย (oral presentation) จํานวน 26 เรื่อง แยกเปน
การบรรยายเรื่องทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และนิเวศวิทยาป่าไม้ จํานวน
การบรรยายเรื่องทางพันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน
การบรรยายเรื่องทางเภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห์ จํานวน
การบรรยายเรื่องทางเกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา จํานวน
การบรรยายเรื่องทางวิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ จํานวน
การบรรยายเรื่องทางประมง จํานวน
การบรรยายเรื่องทางจุลชีววิทยา จํานวน
การบรรยายเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล จํานวน

4
3
3
4
3
1
5
3

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

6
6
5
12
5
3
5
16
10

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2) การนําเสนอภาคโปสเตอร์ (poster presentation) จํานวน 68 เรื่อง แยกเปน
การนําเสนอเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และนิเวศวิทยาป่าไม้ จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางพันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางเภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห์ จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางเกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางวิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางกีฏวิทยา จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางจุลชีววิทยา จํานวน
การนําเสนอเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล จํานวน
จํานวนเรื่องที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ แยกเปน
เรื่องทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และนิเวศวิทยาป่าไม้ จํานวน
เรื่องทางพันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน
เรื่องทางเภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห์ จํานวน
เรื่องทางเกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา จํานวน
เรื่องทางวิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ จํานวน
เรื่องทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ จํานวน
เรื่องทางจุลชีววิทยา จํานวน
เรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล จํานวน
เรื่องทางกีฏวิทยา จํานวน
เรื่องทางประมง จํานวน
รวมทั้งหมด

10
9
8
16
8
3
21
13
5
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๖
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
ลําดับ
O-01

O-02

O-03

O-04

O-05

O-06
O-07

O-08
O-09

O-10
O-11

ชื่อเรื่องและคณะผู้วิจยั
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และนิเวศวิทยาป่าไม้
ความหลากชนิดของพรรณไม้ต้น และมูลค่าทางเศรษฐกิจกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ บริเวณศูนย์
ปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์หนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
สุธีรา สุนทรารักษ์
ลักษณะสังคมป่าดิบแล้งที่มีไม้ตะเคียนหินเปนไม้เด่นในเส้นทางสํารวจที่ 2 ของพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
เสวียน เปรมประสิทธิ์ ปวีณา ไกรวิจิตร ดวงกมล เจริญเรืองเดช และวิภาวี เกตุมณี
การสํ า รวจพื ชอาหารในเขตพื้ น ที่ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
พลอยระดา ภูมี และหทัยชนก ใจก้าวหน้า
ความหลากหลายและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรบริเวณพื้นที่ป่า โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตําบลพังโคน อําเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร
ไกรศรี ศรีทัพไทย สงกรานต์ ชิระบุตร พรนิภา พรหมงอย และวิญาพร พยัคฆ์
พันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ
ความแตกต่างทางพันธุกรรมของพะยูง (Dalbergiacochinchinensis Pierre) ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรียา พวงสาลี หวังสมนึก เบญจวรรณ รัตวัตร์ ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ และปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
การขยายพันธุ์หมักม่อพืชใกล้สูญพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโลดทะนงแดงในสภาพปลอดเชื้อ
พิพัฒน์พงศ์ พิมพงษ์พิษณุ อ่อนโก้ก สมัย สมชัย อนุธิดา สิทธิมาตร อิศรารัตน์ จอกแก้ว ผุสดี ทันจิตต์
ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ และพรชัย จุฑามาศ
เกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จานงค์ อมตาริยกุล และวันทนา อมตาริยกุล
บทบาทของชุมชนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ มันฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์ จารีย์พรหมณะ นิศารัตน์ ไทยทอง จันทร์พร ช่วงโชติ ภูวนาท ติระจิตรา
ภร และเสาวนีย์ นุชภู่
วัยใสใส่ใจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กัลยา ยศคาลือ
แนวโน้มสู่การใช้ประโยชน์ของตํารับยาสมุนไพรพอกฝีจากเอกสารโบราณของจังหวัดสกลนคร : กรณีศึกษาเชิง
เปรียบเทียบตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดโพธิ์ ประเทศไทย
มิ่งกมล หงษาวงศ์
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๗
ลําดับ
O-12

O-13
O-14

O-15

O-16

O-17

O-18

O-19

O-20

O-21

O-22

ชื่อเรื่องและคณะผู้วิจยั
เภสัชวิทยา/เคมีวเิ คราะห์
การสํารวจข้อมูลด้านการบริโภค การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร และปริมาณวิตามินซีของน้อยหน่าเครือ (Kadsura
spp.)
ภรัณยา ธิยะใจ ณัฐิรา อ่อนน้อม อธิชา เนตรบุตร ธารีรัตน์ วัชรชัยโสพลศิริอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ วรรัตน์
สุวรรณวัฒนา ธันยาภรณ์พงษ์คุณากร วรางคณา ศรีจานงค์ และสมศรี เจริญเกียรติกุล
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโตแกรมของว่านไพล ที่รวบรวมจากหมอพื้นบ้านในชมรมหมอพื้นบ้านสกลนคร
สุพัตรา เชื้อสิงห์ ศศิธร คันธจันทร์ สุดารัตน์ สกุลคู และราตรี พระนคร
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากใบสัก
สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ พฤษวรรษ หลอดเข็ม และอนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
วิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ
ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการของชาแก่นฝาง
นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ภาวิณี อารีศรีสม ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล วาที คงบรรทัด เยาวนิตย์ ธาราฉาย และรุ่งทิพย์
กาวารี
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสําหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม
นักรบ นาคประสม หยาดฝน ทะนงการกิจ เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ มุกริน หนูคง ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และ
กาญจนา นาคประสม
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําย่านางผงด้วยการทําแห้งแบบโฟมแมท
จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ
ประมง
ชนิดและความชุกชุมของปลาในพื้นที่ชุ่มน้ําโลกกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ
วิวรรธน์ แก่นสา สรัญญา ภักดีราช เมวิกา หินทอง และวิบูล เป็นสุข
จุลชีววิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา
ธีระวุฒิ มูลอาษา อภิญญา ศาลาแก้ว กัญญา สินตะละ และอรพรรณ บุญศักดาพร
การศึกษาความหลากหลายของเห็ดสกุล Russulaในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอํานาจเจริญ
ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ สุภารัตน์ สีภูธร ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ มณีรัตน์ พบความสุข รัตเขตร์ เชยกลิ่น
ประภาพรรณ ซอหะซัน ภัทรชัย จุฑามาศ สายัณห์ สมฤทธิ์ผล และธิติยา บุญประเทือง
ความหลากหลายของเห็ดสปอร์สีเข้มในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชป่าชุมชน อําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ มณีรัตน์ พบความสุข ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ พัชรา โชติจิตรากรณ์ รัตเขตร์ เชยกลิ่น
ประภาพรรณ ซอหะซัน ภัทรชัย จุฑามาศ และธิติยา บุญประเทือง
ผลของการใช้ขี้เลื่อยกฤษณาเปนวัสดุเพาะเห็ดต่อการเจริญของเส้นใยและลักษณะของดอกเห็ด
ประภาพรรณ ซอหะซัน
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๘
ลําดับ
ชื่อเรื่องและคณะผู้วิจยั
O-23 ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกจากหญ้าทะเลชนิดหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodulepinifolia (Miki)
Hartog) บริเวณหาดเตยงาม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สมถวิล จริตควร และสุดารัตน์ สวนจิตร
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
O-24 การไหลเวียนกระแสน้ําบริเวณแหล่งหญ้าทะเล อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2558
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ จริยาวดี สุริยพันธุ์ และศิราพร ทองอุดม
O-25 การฟื้นฟูแนวสาหร่ายทะเล บริเวณเกาะแรด อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ธิดารัตน์ น้อยรักษา อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ วิภูษิต มัณฑะจิตร และกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
O-26 การใช้ซูแซนเทลลีจากเจ้าบ้านต่างชนิดต่อพัฒนาการของหอยมือเสือวัยอ่อน (Tridacnasquamosa)
เสฐียรพงษ์ เกียงสุภา ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ และอิงอร ทองคาดี
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๙
การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ลําดับ
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

ชื่อเรื่องและคณะผู้วิจยั
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และนิเวศวิทยาป่าไม้
พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บุญสนอง ช่วยแก้ว วุฒิชัย ฤทธิญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สุมิตานันท์ จันทะบุรี ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ ประดิพันธ์ ทอง
แถม ณ อยุธยา กรรณิการ์ ไทรงาม ปริศนา พันธ์งาม และยุพิน เมฆหมอก
การสํารวจพรรณไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พัชราภรณ์ แสงโยจารย์
ความหลากชนิดพืชและภูมิปัญญามุขปาฐะ ในป่าชุมชนโคกดงเค็ง จังหวัดมหาสารคาม
สุทธิรา ขุมกระโทก และวรงค์ สุขเสวต
การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมสมุนไพรว่านขันหมากในประเทศไทย
ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ปรัชญา เตวิยะ และเมธี วิบูลย์เขียว
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พงษ์ชัย ดารงโรจน์วัฒนา และชุตาภา คุณสุข
ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างของสังคมพืชป่าเบญจพรรณในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า
อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
พันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ
สารสีธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเซลล์พืชแขวนลอย
ปิยนันท์ ชมนาวัง กิตติศักดิ์ เฉนียง ปิยะฉัตร วิริยะอาไพวงศ์ และชาญณรงค์ ชมนาวัง
การชักนําเมล็ดอ่อนให้เกิดต้นใหม่ของรักใหญ่สายพันธุ์นาโป่ง 3 (Glutausitata) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม รุจิรา รักราวี แก้วนภา กิตติบรรพชา และปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
อิ ท ธิ พ ลของน้ํ า ตาลซู โ ครสและอาหารเสริ ม ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น อ่ อ นกล้ ว ยไม้ สิ ง โตนกเหยี่ ย วใหญ่
(Bulbophyllumputidum) ในหลอดทดลอง
ปลายฝัน จันทร์แสง วาริณี พละสาร สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ สุรสิทธิ์ สิทธิคาภา และอรัญญา พิมพ์มงคล
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี
สุมิตานันท์ จันทะบุรี บุญสนอง ช่วยแก้ว ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์ ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ วุฒิชัย ฤทธิประดิพันธ์ ทอง
แถม ณ อยุธยา ปริศนา พันธ์งาม และศิริวรรณ จันทร์เรือง
ความหลากหลายและการจําแนกแย้สายพันธุ์ Leiolepis โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดพื้นที่ 4 ภาค ในประเทศไทย
จันทร์จิรา เสริมศิริ และสุพรรณี ธรรมแท้
การจําแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเปนสัตว์ป่า ในพื้นที่อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ กณิตา อุ่ยถาวร และกิติชยา เพ็ญชาติ
เกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา
การปลูกข้าวหอมมะลิปทุมธานี 1 ด้วยสารชีวภาพเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน เพิ่มผลผลิต เพิ่มกําไร ลดต้นทุนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สุกาญจน์รัตนเลิศนุสรณ์
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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ชื่อเรื่องและคณะผู้วิจยั
P-14 อิทธิพลของฤดูกาลปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักอีนูน
เรณู ขาเลิศ อัศจรรย์ สุขธารง ปริญญา เทพณรงค์ ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ และพรชัย จุฑามาศ
P-15 การสํารวจข้อมูลด้านการบริโภค การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร และความเปนพิษของเห็ดกินได้จํานวน 10 ชนิด ใน
พื้นป่าชุมชนดงใหญ่ จังหวัดอํานาจเจริญ
ณัฐิรา อ่อนน้อม สมศรี เจริญเกียรติกุล ภรัณยา ธิยะใจ วรางคณา ศรีจานงค์ ธันยาภรณ์พงษ์คุณากร ธารีรัตน์
วัชรชัยโสพลศิริวรรัตน์ สุวรรณวัฒนา และอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
P-16 พันธุ์พืชให้สีย้อมไหมในชุมชนทอผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์
สมชญา ศรีธรรม วสา วงศ์สุขแสวง และจินตนา รุ่งเรือง
P-17 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชุมชนชาวกูย ในพื้นที่ตําบลจอมพระ อําเภอจอม
พระ จังหวัดสุรินทร์
วสา วงศ์สุขแสวง สมชญา ศรีธรรม และจินตนา รุ่งเรือง
P-18 ภูมิปัญญา : การใช้สมุนไพรเพื่อความงามของสาวผู้ไท อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล เพ็ญสิริ ภูวรกิจ และกรกนก ดลโสภณ
P-19 การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์
อังกาบ บุญสูง
P-20 ศาลปู่ตากับพิธีกรรมและความเชื่อในการดํารงชีวิตของชนเผ่าไทโย้ย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
กันธิมา เผือกเจริญ
P-21 การสํารวจทรัพยากรเรือไทยในตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุพิน พูนดี
P-22 รูปแบบการพัฒนาการศึ กษา“เทคโนโลยี นิเวศ” ห้องเรีย นธรรมชาติ และการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บุญพิทักษ์ สัมพันธารักษ์ ศิริลักษณ์ วนเก่าน้อย เอกราช คาจัตุรัส จุรีรัตน์ คาแข พนพปิตะบุตร จันทร์จิรา ตรี
เพชร และเสกศักดิ์ ปราบพารา
P-23 การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงปฏิบั ติการด้านพฤกษศาสตร์ด้วยห้องเรีย น
ธรรมชาติ
จันทร์จิรา ตรีเพชร
P-24 รักษ์ป่ายางนาสําหรับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ: ภาวะผู้นําอย่างยั่งยืนของผู้บริหาร
ประยุทธ ชูสอน เชษฐา โพธิประทับ สาวิตรี ศรีมงคล พิมพิศา กุลนิลวอแพง วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
และพรพิมล ชูสอน
เภสัชวิทยา/เคมีวเิ คราะห์
P-25 การศึกษาคุณภาพทางเคมีบางประการของใบมะกิ๊ง
อดิศักดิ์ จูมวงษ์ นารท นาคเฉลิม จินตนา จูมวงษ์ วินัย แสงแก้ว บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว
และบุญเลิศ อิทธิพลจันทร์
P-26 ผลของระยะการเจริญเติบโตของเห็ดตับเต่าต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
วิจิตรา เหลียวตระกูล และวชิรญา เหลียวตระกูล
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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P-27 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดบัวผันสายพันธุ์ชมพู่ม่าเหมี่ยว
กรวินท์วิชญ์บุญพิสุทธินันท์ จันสุพร ไตรชมพูนรินท์วราพร สระบัว อริสราหุตะเจริญ วิภาสิริ ดอกพุฒ สุฑามาศ
กาญจนวงค์วนิช และรัตติญา บุญใบ
P-28 ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดหยาบเอทานอลจากต้นฝาง
รุ่งทิพย์ กาวารี นลิน วงศ์ขัตติยะ ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล วาที คงบรรทัด นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ภาวิณี อารีศรีสม
และเยาวนิตย์ ธาราฉาย
P-29 ปริมาณสารพอลิฟีนอลและกิจกรรมการเปนสารต้านอนุมูลอิสระของกระจับ
วชิรญา เหลียวตระกูล และวิจิตรา เหลียวตระกูล
วิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ
P-30 การพัฒนาแกงป่ากระชายพรานลดโซเดียม
รุ่งรั ตน์ แจ่ม จัน ทร์ สมศรี เจริ ญเกีย รติ กุล ภรั ณยา ธิยะใจ วรรัต น์ สุว รรณวั ฒนา อุ ทัย วรรณ สุ ทธิ ศัน สนี ย์
วรางคณา ศรีจานงค์ และณัฐิรา อ่อนน้อม
P-31 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหญ้าเปีย
ณัตฐิยา ชัยชนะ และวัฒนา ปัญญามณีศร
P-32 ผลของการคั่วและการหมักต่อคุณภาพของชากลีบดอกบัวฉลองขวัญ
นันท์ชนก นันทะไชย อินทิรา ลิจันทร์พร ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อัญชลินทร์ สิงห์คา และภูรินทร์ อัครกุลธร
P-33 การสกัดพรีไบโอติกจากเหง้าและเมล็ดของบัวหลวง
ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อินทิรา ลิจันทร์พร นันท์ชนก นันทะไชย อัญชลินทร์ สิงห์คา และภูรินทร์ อัครกุลธร
P-34 คุณภาพทางกายภาพ-เคมีของใบบัวหลวงที่เคลือบผิวด้วยไคโตซานและกรดอะซิตริก
อินทิรา ลิจันทร์พร นันท์ชนก นันทะไชย ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อัญชลินทร์ สิงห์คา และภูรินทร์ อัครกุลธร
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์
P-35 ความหลากชนิดของหอยน้ําจืดในจังหวัดสระแก้ว
นิสาภรณ์ นามิสา รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ รัชนีวรรณ อินมะดัน และพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา
P-36 ความแปรผันของเปลือกหอยทากจิ๋วสกุล Gastrocopta ( Pulmonata: Gastrocoptidae) บนเกาะแสมสาร เกาะ
ขาม และเกาะจระเข้ จังหวัดชลบุรี
ศศิฏา พันธุ์พงศ์ และพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา
P-37 ลิ่นทะเล (Polyplacophora: Chitonidae) ที่พบบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
นววินันต์ ใจหาญ รัชนีวรรณ อินมะดัน รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ และพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา
กีฏวิทยา
P-38 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
อุดมพร แพ่งนคร และสมบัติ ชื่นชูกลิ่น
P-39 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
สรศักดิ์ นาคเอี่ยม ดวงหทัย อิ่มสรรพางค์ และสุพิชญา พุทธรักษา
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P-40 ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Borassusflabellifer L.): การศึกษานําร่องในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ สุภาวดี บุตรแย้ม โนร์มีร์รา ดะแซ วุฒิชัย ฤทธิประดิพันธ์ ทองแถม ณ
อยุธยา สุมิตานันท์ จันทะบุรี และบุญสนอง ช่วยแก้ว
P-41 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้ง FirrisiavirgataCockerell
อุดมพร แพ่งนคร และสมบัติ ชื่นชูกลิ่น
P-42 ต้นแบบเครื่องรับและแผ่คลื่นความถี่หลายช่วงความถี่แบบประหยัดสําหรับนาข้าว
นพมาศ พรมอาสา และสมพร ศรีวัฒนพล
จุลชีววิทยา
P-43 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร
กวินนาถ บัวเรือง เวชศาสตร์ พลเยี่ยม สัญญา มีสิม วสันต์ เพิงสูงเนิน พิมพิศา พระภูจานงค์สุภัทรา โพธิ์แก้ว
พิมพา นิรงค์บุตร ภุมรินท์ โพนทอง ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ
P-44 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ กมลรัตน์ กุลด้วง และสุภัทรา โพธิ์แก้ว
P-45 ความหลากหลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในจังหวัดนครพนมและสุโขทัย
วสันต์ เพิงสูงเนิน กวินนาถ บัวเรือง ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก สุพัตรา โพธิ์แก้ว พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว
และพชร มงคลสุข
P-46 ความหลากหลายของไลเคนวงศ์ฟิสเซีย ในบริเวณรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครพนม
สัญญา มีสิม สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก พิทักษ์ชัย เฟื่องแก้ว สุภัทรา โพธิ์แก้ว นาถวิดา ดวงผุย พิมพา นิรงค์บุตร เวช
ศาสตร์ พลเยี่ยม กวินนาถ บัวเรือง ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ
P-47 การแยกและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนแบคทีเรียทนความร้อนจากไลเคน
กุสุมา บ่วงราบ เกศแก้ว พูลรักษา วงศกร พงศ์โสภิตานันท์ ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ มนตรี แสงลาภเจริญกิจ ภัค
รพลพูลสุขโข และเอก แสงวิเชียร
P-48 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดินของระบบนิเวศป่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์
จุณจะรา ทุยไธสง และขัตติยา มูลไชยสุข
P-49 การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตทนร้อนจากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จิรภัทร จันทมาลี และวิญญู ภักดี
P-50 การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการสร้างสารสีจากดินในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์
อรลัดา เจือจันทร์ จิลลาภัทร มีเปี่ยม และงามตา ถุนาพรรณ์
P-51 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดของสารสกัดจากขุยมะพร้าว
ปรัชญา เฉลียวฉลาด เดือนเต็ม ทองเผือก ขวัญบุรี สุขคเทพ ปราณี จันทร์ดวง และวิลาสินี ขุนหมื่น
P-52 การออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดรางแดง
จิราภรณ์ ปาลี เรณู อยู่เจริญ และวัฒนา ปัญญามณีศร
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๑๓
ลําดับ
ชื่อเรื่องและคณะผู้วิจยั
P-53 การเพิ่มศักยภาพการผลิตหม่อนโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
จุณจะรา ทุยไธสง สิรินาถ สุวินทรากร และเกียรติภูมิ ดวงศรี
P-54 ราทะเลที่แยกจากสิ่งมีชีวิตที่เปนโรคในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
กลิ่นผกา ภูถาวร กิตติวรา อยู่เย็น อัญชลี สุวรรณรัตน์ อรอุมา เพียซ้าย ธรรมศักดิ์ ยีมิน และจาเริญ บัวเรือง
P-55 ราทะเล (Aspergillus spp.) ที่แยกจากสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
จาเริญ บัวเรือง กิตติวรา อยู่เย็น กลิ่นผกา ภูถาวร อัญชลี สุวรรณรัตน์ และอรอุมา เพียซ้าย
P-56 ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2556-2559
ชริดา ปุกหุต ช่อทิพย์ กัณฑโชติ วาริณี พละสาร พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ สุรสิทธิ์ สุทธิคาภา และอุทัย อันพิมพ์
P-57 ความหลากหลายของเห็ ด กิน ได้ ใ นพื้ น ที่ ปกปั ก พั น ธุ ก รรมพื ช มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน จั งหวั ด
นครราชสีมา
ธีระวุฒิ มูลอาษา อภิรักษ์ ยินมะเริง อรรถพล ทินกระโทก ธนพล สินตะละ และเกรียงไกร พรมจุ้ยพะเนา
P-58 การจัดจําแนกชนิดของเห็ดโคนสกุล Termitomycesป่าชุมชนดงใหญ่ จังหวัดอํานาจเจริญ
มณีรัตน์ พบความสุข ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ พัชรา โชติจิตรากรณ์ รัตเขตร์ เชยกลิ่น
ประภาพรรณ ซอหะซัน ภัทรชัย จุฑามาศ และธิติยา บุญประเทือง
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
P-59 มวลชีวภาพของหญ้าทะเลบริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
จริยาวดี สุริยพันธุ์ และชนัดดา เกตุมา
P-60 ปริมาณโปรตีนหยาบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแทลลัสสาหร่าย Sargassumpolycystum C. Agardhบริเวณ
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ณิษา สิรนนท์ธนารวิวรรณวัฒนดิลก พัฒนศิลปชัย และธิดารัตน์ น้อยรักษา
P-61 ความหลากชนิดของกุ้งเต้นบริเวณโหนหอย บ้านบากัน อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
รัชนีวรรณ อินมะดัน จุฑาศิณีจินรักษ์ และกรอร วงษ์กาแหง
P-62 ชีววิทยาของปูใบ้หลังเต่าแดง Aergatisintergerrimus (Lamarck, 1801) บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
P-63 โครงสร้างประชากรและการแพร่กระจายของปูม้า Portunuspelagicus (Linnaeus, 1758)
ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ชุตาภา คุณสุข สรรัตน์ เลิศธัญญา นิธิ คาพันธ์ และพงษ์ชัย ดารงโรจน์วัฒนา
P-64 ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปูม้าบางชนิด (Family Portunidae) ที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี อนุมานจากลําดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน Cytochrome oxidase
subunit I และ 16S rRNA
วันศุกร์ เสนานาญ และนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
P-65 ความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณเกาะแสมสาร เกาะจวง และเกาะปลาหมึก จังหวัด
ชลบุรี
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย และวันศุกร์ เสนานาญ
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๑๔
ลําดับ
ชื่อเรื่องและคณะผู้วิจยั
P-66 ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อการฟอกขาวของปะการังดอกกะหล่ําในห้องปฏิบัติการ
กมลพร พัฒนศิริ ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ และอิงอร ทองคาดี
P-67 การเกิดโรคปะการังบริเวณแนวปะการังเขตน้ําตื้นของเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรี
มัตฑิกา แดงแย้ม สุชนา ชวนิชย์ นิลนาจชัยธนาวิสุทธิ์ และวรณพวิยกาญจน์
P-68 การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของปะการังอ่อน Sarcophyton spp. ในระบบเลี้ยง
เบญจวรรณสีหะรัญ สุชนา ชวนิชย์ นิลนาจชัยธนาวิสุทธิ์ และวรณพวิยกาญจน์
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๑๕

สถานที่การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
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๑๖

การงานประชุมวิชาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
(ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
จานวนเรื่องที่นาเสนอการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาการ และการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจํานวน ๓๕ เรื่อง เนื้อหาประกอบด้วยการบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียน
การสอนการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น และนวัตกรรมจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๑. การบรรยายพิเศษ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
จานวน ๓ เรื่อง
๑.๑ รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จํานวน ๑ เรื่อง
๑.๒ ความสําคัญในการทํางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จํานวน ๑ เรื่อง
๑.๓ สรุปงานประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นและแนวทางการดําเนินงาน
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
จํานวน ๑ เรื่อง
๒. การบรรยายพิเศษ โดย คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จานวน ๖ เรื่อง
๒.๑ การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของเห็ด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จํานวน ๑ เรื่อง
๒.๒ การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของสัตว์ทางทะเล
จํานวน ๑ เรื่อง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๓ การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของป่าชายเลน
จํานวน ๑ เรื่อง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๔ การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของทรัพยากรกายภาพ
จํานวน ๑ เรื่อง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๕ การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
จํานวน ๑ เรื่อง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๖ การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของแมลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จํานวน ๑ เรื่อง
๓. เสวนาวิชาการ การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน ๓ เรื่อง
๓.๑ การบริหารและการจัดการ สู่ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ
จํานวน ๑ เรื่อง
๓.๒ การบริหารและการจัดการ สู่ความสมดุล ความสมบูรณ์
จํานวน ๑ เรื่อง
๓.๓ การบริหารและการจัดการ สู่การถ่ายทอดได้
จํานวน ๑ เรื่อง
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๑๗
๔.การบรรยาย การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนรู้ จานวน ๒๓ เรื่อง
๔.๑ การบูรณาการองค์ประกอบที่ ๑ การจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้
จํานวน ๒ เรื่อง
๔.๒ การบูรณาการองค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน จํานวน ๒ เรื่อง
๔.๓ การบูรณาการองค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
จํานวน ๒ เรื่อง
๔.๔ การบูรณาการองค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้
จํานวน ๒ เรื่อง
๔.๕ การบูรณาการองค์ประกอบที่ ๕ การนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา จํานวน ๒ เรื่อง
๔.๖ การบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต
จํานวน ๔ เรื่อง
๔.๗ การบูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
จํานวน ๒ เรื่อง
๔.๘ การบูรณาการสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน
จํานวน ๒ เรื่อง
๔.๙ การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)
จํานวน ๕ เรื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๑๘

การประชุมวิชาการ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
(ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
จานวนเรื่องที่นาเสนอการประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
การนําเสนอภาคบรรยาย (oral presentation) การสาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และการสรุปงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จํานวน 33 เรื่อง เนื้อหาประกอบด้วยการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านที่ 1 การ
บริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การดําเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการดําเนินงาน และการเรียนรู้ทรัพยากร พืช สัตว์
ชีวภาพอื่นๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
1. การบรรยาย การบริหารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1.1 การบริหารและการจัดการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

จานวน 5 เรื่อง
จํานวน 5 เรื่อง

2. การนาเสนอการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2.2 งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
2.3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
2.4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
2.5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
2.6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.7 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
2.8 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
2.9 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
2.10 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

จานวน 10 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๑๙
3. การสาธิตการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
3.2 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
3.3 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
3.4 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
3.5 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.6 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
3.7 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
3.8 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
3.9 การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

จานวน 10 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 2 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1 เรื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๐

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
(ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560)
ตารางสรุปจานวนโรงเรียนและหน่วยงาน
การแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัด

จานวนนักแสดง
(คน)

๑

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

๔๕

๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

อุบลราชธานี

๖๐

๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

๖๐

๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี

๙๕

๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรุงเทพมหานคร

๓๕

๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรุงเทพมหานคร

๔๐

๗

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี

๕๐

๘

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

อุดรธานี

๕๐

๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

๖๐

นครปฐม

๖๐

๑๐ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวมจานวนนักแสดงทั้งหมด ๕๕๕ คน

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๑

ผังการจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 2
ขนาดพื้นที่ 4 x 6 เมตร จํานวน 13 บูธ เรียงลําดับบูธตามระดับชั้น และตามตัวอักษร

ผังการจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1

** ขนาดพื้นที่ 2 x 3 เมตร จํานวน 36 บูธ เรียงลําดับบูธตามกลุ่มลักษณะวิสัยของพืช ระดับชั้น และตามตัวอักษร

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๒

ผังการจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนระดับป้ายสนองพระราชดาริ

** ขนาดพื้นที่ 2 x 3 เมตร จํานวน 47 บูธ เรียงลําดับบูธตามกลุ่มลักษณะวิสัยของพืช ระดับชั้น และตามตัวอักษร

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๓

นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การอนุ รั กษ์ พัฒ นา ทรั พยากรกายภาพ ชีว ภาพ วัฒ นธรรม และภูมิปัญญา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผังการจัดแสดงนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1
และระดับป้ายสนองพระราชดาริ

ขนาดพื้นที่ 4 x 6 เมตร จานวน 21 บูธเรียงลาดับบูธตามภูมิภาค / จังหวัด / รูปแบบอปท. และตามตัวอักษร

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๔
วาระที่ ๒.๒ สรุปความพร้อมของพื้นที่ในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพ
มากล้นมีให้เห็น
- พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น และรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสระบุรี ๔

รายงานสรุป
เรื่องการเตรียมการพื้นทีก่ ารจัดการประ ุมวิ าการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย ศักย าพมากล้นมีให้เหน
พ.ย.- ธ.ค.

ณ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
กม. ถ.แก่งคอย-บ้านนา ต. าผักแพว อ.แก่งคอย จ. สระบุรี

ยินดีต้อนรับผู้เ ้าร่วมประ ุม
สู่
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๕

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๖

แผนผังพื้นที่จัดงาน

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๗

พิธีเปิดการประชุม-ห้องประชุมใหญ่ อาคารสระบุรี 4 ชั้น 2

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๘

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๙
สระบุรี ๖ ห้องประทับรับรอง-เสวย

อาคารสระบุรี ๖ ห้องสรง

ห้อง
สรง

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๐
พระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทรสถาน

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๑

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๒

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๓

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๔

นิทรรศการของ กฟผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๕

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๖

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๗

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๘

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๙

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๐

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๑

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๒

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๓

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๔
วาระที่ ๓
ร่างกาหนดการวันเสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
ร่างกาหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สระบุรี อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๑๐ น.
เวลา ๐๘.๕๐ น.

เวลา ๐๘.๕๕ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์
พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
รถยนต์พระที่นั่งถึงกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการพัฒนาที่ดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เฮลิ ค อปเตอร์ พ ระที่ นั่ ง ถึ ง ยั ง สนามบิ น เฮลิ ค อปเตอร์ ชั่ ว คราว โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี
และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
นายกสภากาชาดจังหวัดสระบุรี และรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์
สถาน
รถยนต์พระที่นั่งถึงหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง
นายพรชั ย จุ ฑามาศ รองผู้ อํ านวยการโครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ช อั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัช ชั ย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
เสด็จเข้าหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน
ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน
ทรงคม
เสด็จออกจากหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน
เสด็จฯ ไปยังอาคารสระบุรี ๔
เสด็จขึ้นชั้น ๒ (โดยลิฟต์)
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๕
เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่
(วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัย)
ประทับพระราชอาสน์ (บนเวที)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา รองอธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสรรพชีวิตในบริเวณเขาถ้ําเสือ-เขาจําป่า อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
ทอดพระเนตรการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยชุด “อาศิรวาท จุฬาฯ ๑๐๐ ปี”
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการประชุมฯ
รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
กราบบังคมทูลเบิกฯ
- ผู้ เข้าเฝ้ าฯ ทู ลเกล้ าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการอนุรั กษ์พั นธุกรรมพืชอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (จํานวน ๙ ราย)
- ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
(จํานวน ๑ ราย)
- ผู้เข้ารับเกียรติบัตรและป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (จํานวน ๖๓ ราย)
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มี พ ระราชดํา รั ส เปิ ดการประชุ ม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จบพระราชดํารัส
เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่
เสด็จไปยังอาคารสระบุรี ๕
เสด็จลงชั้น ๑ (โดยลิฟต์)
ทอดพระเนตรนิทรรศการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสด็จไปทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ (จํานวน ๒ ต้น)
ทอดพระเนตรนิทรรศการคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เสด็จขึ้นชั้น ๒ (โดยลิฟต์)
เสด็จฯ ไปยังอาคารสระบุรี ๖
เสด็จเข้าห้องรับรอง ๒๐๘
ประทับพักพระราชอิริยาบถ
เสด็จเข้าห้อง ๒๐๗
ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
เสวยพระกระยาหารกลางวัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดถวาย)
เสด็จออกจากห้อง ๒๐๗
เสด็จฯ ไปยังอาคารสระบุรี ๔
เสด็จลงชั้น ๑ (โดยลิฟต์)
ประทับรถไฟฟ้า
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๖

เวลา ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๕ น.
เวลา ๑๖.๑๕ น.

ทอดพระเนตรนิ ท รรศการหน่ ว ยงานร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ (กฟผ.) สมาชิ ก สวน
พฤกษศาสตร์ ที่เข้ารับเกียรติบัตร และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สปก. และอบต.
เสด็จฯ ไปยังลานนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ
ทอดพระเนตรนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ และ “โรงเรียนหญ้าแฝก”
ประทั บ รถยนต์ พ ระที่ นั่ ง ไปยั ง สนามเฮลิ ค อปเตอร์ ชั่ ว คราว โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการพัฒนาที่ดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
ประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงวังสระปทุมเวลา ๑๖.๒๕ น.
-----------------------------------

การแต่งกาย
ข้าราชบริพารในพระองค์
ข้าราชการในพื้นที่
ผู้ปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานสนองพระราชดําริและโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา

บุรุษ กากีคอตั้ง, สตรี กากีคอแบะ
เครื่องแบบปกติขาว
ชุดเบลเซอร์
ชุดสูทสากลนิยมสุภาพ
งดการแต่งกายด้วยชุดสีขาว-ดํา หรือ สีดําล้วน
เครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบัน

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๘

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ครั้งที่ 2/2560
และ การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 2/2560
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ศ.ดร.ธีระ

สูตะบุตร

กรรมการที่ปรึกษา อพ.สธ.

นายพรชัย
นายธงชัย

รองผู้อานวยการ อพ.สธ.
ที่ปรึกษาประสานงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.

รศ.ผุสตี
นายดุสิต
นายสมพันธ์

จุฑามาศ
สุคนธาภิรมย์
ณ พัทลุง
ปริยานนท์
เขมะศักดิ์ชัย
จารุมิลินท

นางจุฑามาศ

คชาชีวะ

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์

เจริญทรัพย์

ที่ปรึกษาประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.
การโรงแรม
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

ที่ปรึกษาประสานงานคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ที่ปรึกษาด้านวางแผนและงบประมาณ อพ.สธ.
ที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. บริษัท ทรูวิชั่นส์ จากัด
(มหาชน) และสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN

ผู้อานวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
ผศ.วิเชฏฐ์
คนซื่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
G1 กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากร
กองทัพเรือ
น.อ.ชยุต
นาเวศภูติกร
น.ต.ธนิต
งามการ
นางรัชนีวรรณ
สุมิตรากิจ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

กองทัพอากาศ
น.อ.ธีรภาพ
ร.ท.ยุรนันท์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

พูนผล
นารีรัตน์ ณ อยุธยา

๔๙
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.อ.วิสุทธิ์
บุญสุริยกานต์
พันเอก ณัฐกฤต
สันป่าแก้ว
พ.ต.หญิง ศุภาวรรณ
เรือนพัชน์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
พล.ต.ต.วันชาติ
คาเครือคง
พ.ต.ต.ปริญญา
สุมณฑา
จ.ส.ต.ณัฐพล
อุดม

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

G2 กลุ่มสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กระทรวงศึกษาธิการ
นางรจนา
สินที
ผู้แทน
นางสาวตรีชฎา
กระจ่างโลก
ผู้ติดตาม
นางสาวอภิญญา
สุขโข
ผู้ติดตาม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นางสาววัลภา
เล็กวัฒนานนท์

ผู้แทน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางนงค์นุช
โอวาทชัยพงศ์
นางสาววรัญรดา
รัตนบุรี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายบุญส่ง
จาปาโพธิ์
นางสาวพนิดา
วิมานรัตน์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวกีรติ
แก้วสัมฤทธิ์
นายชนินทร์
สุขอานใจ
นางลัดดา
อยู่สาราญ
นางสาววัลลภา
วรรณเกือ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

๕๐
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
นายนพดล
คุ่ยพินิจ
ผู้แทน
นางสาวนลินรัตน์
กะลาพระบุตร
ผู้ติดตาม
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
นางสาวสาเภาว์
งามเชย
ผู้แทน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นายภานุมาศ
จันทร์สุวรรณ

ผู้แทน

G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร
กรมป่าไม้
นายพัฒน์พงษ์
สมิตติพัฒน์

ผู้แทน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายพงษ์ศักดิ์
ด้วงโยธา
นายอนุพันธ์
ภู่พุกก์
นายวรดลต์
แจ่มจารูญ

ผู้แทน
ผู้ตดิ ตาม
ผู้ติดตาม

กรมวิชาการเกษตร
นายธีรภัทร
นายธนาสิทธิ์
นางสาวศศิมาภรณ์

เข็มทอง
สาระไทย
ใจมา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

กรมส่งเสริมการเกษตร
นางอุไรรัตน์
นางนงนุช

แสงสวัสดิ์
แตงทรัพย์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายพิษณุ
นางสาวศิรินทร์ทิพย์

พินรอด
นาคสวัสดิ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

๕๑
กรมประมง
นายพลาวุฒิ
นายฉัตรวรุธ
นายศิรวิทย์

แซ่เอี๊ยว
แสนทวีสุข
ฉิมรักษ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

กรมชลประทาน
นายภาสกร
นายวรกร

ภู่พันธ์ศรี
เจริญวงศ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

กรมพัฒนาที่ดิน
นายอัศวิน

เนตรถนอมศักดิ์

ผู้แทน

กรมทรัพยากรธรณี
นางมิลธิตา

มณีนัย

ผู้แทน

กรมทรัพยากรน้า
นายสราวุธ
นายกิตติ
นางสาวสุรัชนา

ชีวะประเสริฐ
จันทร์ส่อง
แก้ววงค์ดี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
นางสาวปารณีย์
นางสาวมัลลิกา

บัวระพา
ปราศจากศัตรู

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

กรมการข้าว
นางสาวภัทรนภา
นายวีรัก

สกุณวัฒน์
แก้วบุตรตา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอรรถพร
ศรีเหรัญ
นางสาวกรภัทร
แก้วเนิน

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

๕๒
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
นายปิยเกษตร
สุขสถาน
นายสมควร
สุขเอี่ยม

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายสุชีพ
มีถม
นายพาศกร
เรืองมนตรี
นางสาวสุกานดา
เอกออมพิทักษ์
นายภาคภูมิ
สดายุรัตน์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นางสาวกัญจนพร
วุฒิวรวงศ์

ผู้แทน

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
นายเอกภัทร
วังสุวรรณ
นายสาเริง
พิบูลย์เศรษฐ์
รศ.บพิตร
ตั้งวงศ์กิจ

กรรมการ
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

G4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางสาวนงนุช
เมธียนต์พิริยะ
ผู้แทน
นายมโนวิช
เรืองดิษฐ์
ผู้ติดตาม
องค์การเภสัชกรรม
นางสุมณฑา
นางวไลพร

อธิจารุเดช
โต๊ะม๊ะ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นางสาวชณัญยา
ฟ้าหวัน
นายภาณุพงศ์
สอนมาลี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

๕๓
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภก.สมนึก
สุชัยธนาวนิช
นายชินวัธ
มิ่งทอง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
นางสาวธิติยา
บุญประเทือง
ผู้แทน
นางสาวสุดารัตน์
นุชวงษ์
ผูต้ ิดตาม
นายบุญเกียรติ
เจตจานงนุช
ผูต้ ิดตาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ดร.ปราโมทย์
ไตรบุญ
ผู้แทน
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
นายรัตเขตร์
เชยกลิ่น
ผู้แทน
นางสาวพัชรี
บุญสนิท
ผู้ติดตาม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
นายธวัสชัย
พงษาปาน
นางรัตนราศรี
กระจายศรี
นายกิตติพัฒน์
อังอินสมบัติ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวเบ็ญจารัชด
ทองยืน

ผู้แทน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ดร.นรินทร์
หิรัญสุทธิกุล

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา

ผู้แทน

ตั้งตระกูล

๕๔
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พร้อมจิต
นางสาวสุปรานี
นายธนวัฒน์

ศรลัมภ์
ลิ้มพวงแก้ว
แก่นศักดิ์ศิริ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.ประสพชัย
นางสาวอรอนงค์
นายสอาด

พสุนนท์
มากจันทร์
ศรีจันทร์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผศ.ดร.เอก
อาจารย์ขจรศักดิ์

แสงวิเชียร
วงศ์ชีวรัตน์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.เพ็ญประภา

เพชระบูรณิน

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสุพร
เกื้อพิทักษ์

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.กัญจน์
ศิลป์ประสิทธิ์
นายพนม
สุทธิศักดิ์โสภณ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.อนุรักษ์
โพธิ์เอี่ยม
ผู้แทน
นางสาวสุวพิชญ์
อมรชินวิวัฒน์
ผู้ติดตาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.นฤมล
จียโชค
นางภาวิณี
พัฒนจันทร์
ผศ.ธรรม์ณชาติ
วันแต่ง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

๕๕
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.คมกฤต

เล็กสกุล

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางเหิรพักตร
อุดมชัยพันธ์
นางสาวปัทมา
บุญทิพย์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.มารุต
นายสมเกียรติ
ดร.ขวัญเรือน

ตั้งวัฒนาชุลีพร
พันธ์ศิริ
ศรีนุ้ย

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.เสวียน
นายธีรยุทธ

เปรมประสิทธิ์
ตรีธัญญา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นายวิทยา
มนตรี
นางสาวจีราพร
ต๊ะมาสี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.อนิศรา

เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.วิพรพรรณ์
นางสาวเกตุวดี
นางสาวอรพรรณ

เนื่องเม็ก
เครือวัลย์
พรหมธนพันธ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวณัชชา
อักษรศรี
นางสาวกมลชนก
สุดหอม

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

๕๖
มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์มยุรี

ยาวิลาศ

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายสุธีระ

ทองขาว

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยเนชั่น
นางสาวดิลกา

ไตรไพบูลย์

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร.จันทรารักษ์
โตวรานนท์

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายวัฒนวุฒิ

ผู้แทน

ช้างชนะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวอนัญพร
พรหมเมตตา

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รศ.จิระพันธ์
นายลิขิต

ห้วยแสน
ศิริสันติเมธาคม

กรรมการ
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.วนิดา

เลิศพิพัฒนานนท์

ผู้แทน

G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นายไสว
ฟักขาว
ผู้แทน
นายโกเมนทร์
บุญเจือ
ผู้ติดตาม
นายสันติธรรม
โชติประทุม
ผู้ติดตาม

๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผศ.ดร.พิชัย
ใจกล้า

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.สนธยา
เกาะสมบัติ
นายชนฎ์พงศ์
เคลือศิริ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายสมปอง
รักษาธรรม

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ผศ.สิริชัย
ประทีปฉาย
นางสาวศศิธร
พุทธรักษ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดร.สุวรรณี
พรหมศิริ

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายเจษฎา
ทิพยะสุขศรี
อาจารย์ ดร.เทียมหทัย
ชูพันธ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นายศุภกิจ
จงศักดิ์สวัสดิ์

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.สุพจน์
เฮงพระพรหม
อ.อนัญญา
ทองสิมา
นายอนุวัตร
อินทนชิตจุ้ย

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ประภาศิริ
ใจผ่อง
ผศ.ดร.กาญจนา
ธนนพคุณ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวผุสดี
ภุมรา
นางสาวสุชาดา
ทับศรี
นางสาวสุวิมล
ขวัญศิริวงศ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.สมปราชญ์
วุฒิจันทร์

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์
พงษ์เมษา

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ ดร.อัจฉรา
แก้วน้อย

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาวสุวรรณา
ด้วงงาม

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นางสาวสุภาวรรณ
วงค์คาจันทร์
นางสาววราภรณ์
ฉุยฉาย

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวจิราภรณ์
สุมังคะ
นางสาวกนกวรรณ
วรดง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์พิสมัย
ประชานันท์
อาจารย์ ดร.เชาวลิต
สิมสวย
นางสุภาพร
ชื่นชูจิตร

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.รภัสสา
จันทาศรี

ผู้แทน

๕๙
ผศ.สุจิตรา

ผาระนัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร.วิบูล
เป็นสุข

ผู้ติดตาม

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางนฤมล
ธนานันต
ผู้แทน
ผศ.นิสา
พักตร์วิไล
ผู้ติดตาม
อ.ดร.สุมทรี
จีนธรรม
ผู้ติดตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รศ.ดร.พงษ์ชาญ
ณ ลาปาง
อาจารย์ดวงตา
โนวาเชค
นางน้องนุช
สารภี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นางสาวจันทร์จิรา
ตรีเพชร
นางสาวกุลวดี
คตชนะเลขา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดร.สมคิด
สุทธิธารธวัช
ผศ.ดร.โองการ
วณิชาชีวะ
ดร.วชิราภรณ์
ฟูนัน

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดร.บุญสิทธิ์
ไชยชนะ

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นางสาวนุชจรี
ทัดเศษ

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สิริแข
พงษ์สวัสดิ์

ผู้แทน

๖๐
นางสาวศศิวรรณ

อินทรวงศ์

ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายศรีธร
อุปคา

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายเอนก
เจริญภักดี
นางสาวกุณฑิกา
เวชกลาง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นางสาวสุรางคนา
สุขเลิศ
นายสุพจน์
แวงภูลา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางเจทญา
กิจเกิดแสง
นายถาวร
อ่อนละออ
นางสาวทัศนีย์
น้อยแดง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายวิกิจ
ผินรับ

ผู้แทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายยุทธนา
นันทิวัธวิภา
นายจักรพันธ์
รูปงาม
นายปริญญา
สัญญะเดช

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ.ดร.อาคีรา
ราชเวียง
นางสาวอินทิรา
ไทษศรี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายต่อวุฒิ
จามั่น

ผู้แทน

๖๑
นางสุภัทรา

วิมาลาศ

ผู้ติดตาม

G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นางสาวกนกวรรณ
ทรัพย์อุทัย
นางสาวกนกภรณ์
เผ่าวงศ์ษา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสมยศ
นามพุทธา
นางสาวเบญจวรรณ
ไวยวุฒินันท์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดร.อัษฎาพร
ไกรพานนท์
ผู้แทน
นางจิตตินันท์
เรืองวีรยุทธ
ผู้ติดตาม
นางภัทรินทร์
ทองสิมา
ผู้ติดตาม
นายชัชชัย
ศิลปสุนทร
ผู้ติดตาม
นางสาวกฤษณา
สุขนิวัฒน์ชัย
ผู้ติดตาม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพงศ์บุณย์
ปองทอง
ผู้แทน
นางสาวชุรีพร
เจนโรจน์พลเดช
ผู้ติดตาม
นายจีระศักดิ์
นิลอุบล
ผู้ติดตาม
G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ
จังหวัดขอนแก่น
นายวุฒิชัย
หินวิเศษ
นายบุญส่ง
แป้นหาญ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดจันทบุรี
นายพงษ์พัฒน์
นางอังคณา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

วงศ์ตระกูล
ศรีประเสริฐ

๖๒
จังหวัดชุมพร
นายชัยสิทธิ์
นายเอกภพ

พานิชพงศ์
วงศ์สร้างสรรค์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดปราจีนบุรี
นายสัญชัย
นายวิเชียร
นางสาวจันทิมา
นางวิลาสินี

ขจรเวหาศน์
ระดมสุทธิศาล
สุวรรณ
คาสี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายประเวศ

ไทยประยูร

ผู้แทน

จังหวัดหนองคาย
นายจิรศักดิ์

ศรีคชา

ผู้แทน

จังหวัดชลบุรี
นางสาวสุพิชฌาย์

ปิยะพุทธิชัย

ผู้แทน

จังหวัดภูเก็ต
นายศุภโชค
นางสาวกัญชรี

มีสอาด
สีเมือง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดลพบุรี
นายผดุงศักดิ์

หาญปรีชาสวัสดิ์

ผู้แทน

จังหวัดนนทบุรี
นายชลธี

ยังตรง

ผู้แทน

จังหวัดน่าน
นายไพศาล
นางวิไลวรรณ

วิมลรัตน์
บุดาสา

กรรมการ
ผู้ติดตาม

๖๓
นายดนตรี

คุชบิล

ผู้ติดตาม

กรุงเทพมหานคร
นางสุวรรณา
นายปรีชา
นายบุญฤทธิ์
นางอารมย์
นางเมตตา

จุ่งรุ่งเรือง
ใจงาม
นิ่มนวล
วงษ์มหา
คิ้วเที่ยง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดนครราชสีมา
นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

ผู้แทน

จังหวัดนครสวรรค์
นายบรรลือ
นางสาววัชรี
นางสาวอภิรดี
นางสาวทิพย์วรรณ

สง่าจิตร
เรืองฤทธิ์
เก่งไทย
ซาซูดนิ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดกาญจนบุรี
นายบวรศักดิ์
นางสาวลักษณ์นารา
นางสาวเอรินทร์

วานิช
เลาวัฒนารัศมี
บุญศรี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายธฤต

สาราญเวทย์

ผู้แทน

จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุมิตร
นายโชดก

เกิดกล่า
ทองหาร

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดนครนายก
นางสาวปาณี

นาคะนาท

ผู้แทน

๖๔
นายสมเกียรติ
นายธานี

สุขแสงเปล่ง
แสงสว่าง

ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดปัตตานี
นายลือชัย
นายสุบัญชา

เจริญทรัพย์
อินทฤทธิ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดเชียงใหม่
นางอุบลรัตน์
นายธีรพงษ์

พ่วงภิญโญ
คาวี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดพิษณุโลก
นายพัฒนา

ล้อมวงษ์โสภณ

ผู้แทน

จังหวัดอานาจเจริญ
นายณัฐพงษ์
นางสาวลัลธริมา
นางสาวกนกกาญจน์

สงวนจิตร
เทียมทัด
จันทรุทิน

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดปทุมธานี
นายพินิจ
นางละมัย
นางลัษมา
นางสาวฐิต์ณัฐ

บุญเลิศ
โพธิ์สูง
ธารีเกษ
สมบัติศิริ

กรรมการ
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดระนอง
นายพรเทพ
นายสมพล
นางสาวนฤมล

ผ่องศรี
ห่วงจริง
บุญเนื่อง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดเพชรบูรณ์
นายถนอมรัตน์

กรดงาม

ผู้แทน

๖๕
จังหวัดพัทลุง
นางสาวดวงพร

บุญครบ

ผู้แทน

จังหวัดแพร่
นางมยุรี
นางสาวณปภา

ผลดีประสิทธิ์
พรหมขัติแก้ว

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดตรัง
นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้แทน

จังหวัดสระแก้ว
นายภูสิต

สมจิตต์

ผู้แทน

จังหวัดพะเยา
ว่าที่ร้อยตรี สมัย
นายสมภพ
นายณภัทร
นายอาคม

คาชมภู
โชติษฐยางกูร
รวมสุข
อินฤทธิ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดบึงกาฬ
นายสุรศักดิ์
นางสาวนริศรา
นายสัมฤทธิ์

เกษมสุวรรณ
สร้อยปลิว
ฐิติญาณ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดตาก
นายเก่งกล้า

วิริยะ

ผู้แทน

จังหวัดพังงา
นายชาญศักดิ์

ถวิล

ผู้แทน

จังหวัดสุพรรณบุรี
นายธนเสฏฐ์

สุชามาลาวงษ์

ผู้แทน

๖๖
จังหวัดกระบี่
ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์
นายณฐกรุน

เผือกผ่อง
บริบูรณ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดสมุทรปราการ
นายกมล
นายเมธี
นางพรทิพา

เชียงวงค์
สุขสมบูรณ์
แก้วชนะ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดสระบุรี
นายเกียรติศักดิ์
นายเอกพร
นางสุพจนา
นางสาวพิมพา
ดร.ทิวากร

ตรงศิริ
จุ้ยสาราญ
ซุ่นกลาง
ตาสว่าง
พิศาลสฤษดิกรรม

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดศรีสะเกษ
นายวิทยา
นายสุรชัย

วานิช
สีหวงษ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดยะลา
นายสาโรช

กาญจนพงศ์

ผู้แทน

จังหวัดลาพูน
นายชัยณรงค์

วงศ์ใหญ่

ผู้แทน

จังหวัดมหาสารคาม
นายเอกชัย
นางสาวปราณี
นางสาวกานต์ชนก
นายวิทักษ์

รัตนโสภา
วงศ์บุตร
แดนสีแสง
โพธิ์ศรีมาตย์

ผู้แทน
ผู้ตดิ ตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

๖๗
จังหวัดนครพนม
นางสาวกนกพร
ว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์

ไชยศล
มีชัย

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดราชบุรี
นายชาติชาย

ชัยพิมล

ผู้แทน

จังหวัดตราด
นายดนัย
นายจีรศักดิ์

เจียมวิเศษสุข
ชูแก้ว

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดสมุทรสาคร
นายอาพล
นายเอกพงษ์
นายณัฐพันธุ์

อังคภากรณ์กุล
ศิริพันธ์
เกตุแก้ว

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดอุทัยธานี
นางสาวอัญชลี
นางสาวพรพรรณ
นางสาวสุพินโญ

นาคยา
บุญศรี
จงคูณกลาง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดมุกดาหาร
นายปานทอง

สระคูพันธ์

ผู้แทน

จังหวัดอุดรธานี
นายพงษ์ศักดิ์

ยศยิ่ง

ผู้แทน

จังหวัดสุโขทัย
นายชินวุฒิ
นายดารงค์

ขาวสาลี
ยศนันท์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

๖๘
จังหวัดบุรีรัมย์
นายสิงหชัย

ผ่องบุรุษ

ผู้แทน

จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอนุชา
นางสาวสุวิชาดา

กระจายศรี
อ่อนนาง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวธันวดี

ฮูเซ็น

ผู้แทน

จังหวัดพิจิตร
นางณิทฐา

แสวงทอง

ผู้แทน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสาคร
นางสาววรรณวิศา

รุ่งเรือง
คาดี

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดยโสธร
นายวีระวัฒน์

วงศ์ว่องไว

ผู้แทน

จังหวัดร้อยเอ็ด
นายชยันต์
นายสนอง

ศิริมาศ
ดลประสิทธิ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดระยอง
นายสมเกียรติ
นางสาวณัฐภาณี

พูลสุขเสริม
เศรษฐะทัตต์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดลาปาง
นายศรีโรจน์

นิมมานพัชรินทร์

ผู้แทน

๖๙
จังหวัดสกลนคร
ดร.สุริยะ
นางสาวพรพิรมย์
นายสุมนิศร์
นายมนตรี
นางสาวจีรณา

วิริยะสวัสดิ์
ศิริชนม์
ทีฆธนานนท์
มีสูงเนิน
ก่อเกียรติ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดสงขลา
นายอาพล

พงศ์สุวรรณ

ผู้แทน

จังหวัดสิงห์บุรี
นายศิริชัย
นายนพดล

ศรีเหนี่ยง
นะถา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดสุรินทร์
นายธนยศ
นายศุภวัฒน์

แสนสุขใส
โสวภาค

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดหนองบัวลาภู
นายกล้าณรงค์

คนรู้

ผู้แทน

จังหวัดกาฬสินธุ์
นายวัชรพงษ์

โพธิ์สูง

ผู้แทน

จังหวัดกาแพงเพชร
นายไพโรจน์

แก้วแดง

ผู้แทน

จังหวัดชัยนาท
นายปริญญา
นางสุมนา

โพธิสัตย์
งามผ่องใส

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

๗๐
จังหวัดเชียงราย
นายสมบูรณ์

ศิริเวช

ผู้แทน

จังหวัดนครปฐม
นายสุพจน์

ยศสิงห์คา

ผู้แทน

จังหวัดนราธิวาส
นางพาตีเมาะ

สะดียามู

ผู้แทน

จังหวัดเพชรบุรี
นายสมชาย

บารุงทรัพย์

ผู้แทน

จังหวัดสตูล
นางเพ็ญศรี
นางสาวกัญญารัตน์
นายสุรศักดิ์

เกตุสุริวงค์
บงแก้ว
กนกเนตรจมร

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดสมุทรสงคราม
นายทรงเกียรติ
นางสาวแสงระวี

เชาวน์โอภาส
ปรองดอง

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน
ลิมป์หวังอยู่
นางสาวชลิดา
คงเขียว
นางวิยดา
คิดชัย

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

จังหวัดชัยภูมิ
นายณัฐพล
นายสิทธิศักดิ์

ธานีรัตน์
อักษร

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

จังหวัดเลย
นายนราวุฒิ

จันทร์ทอง

ผู้แทน

๗๑
นายสยาม

จุตตะโน

ผู้ติดตาม

G9 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นางสาวสมลักษณ์
บุนนาค
ผู้แทน
นายศิริชัย
รอดทัศนา
ผู้ติดตาม
สานักงบประมาณ
นางสาวสรรศิริ

บารุงชีพ

ผู้แทน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางนวลอนงค์
นางสาวชุติมา
นายสหรัฐ

คาใสแสง
เจริญโภคราช
เสงี่ยมศักดิ์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
นายภูเบศ
ภัทร์ชนาวรกุล
ผู้แทน
นายชฎิล
อินทระนก
ผูต้ ิดตาม
นายอิทธิรัมภ์
อิทธิสุขนันท์
ผูต้ ิดตาม
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นายภาชน์
จารุภุมมิก
นายสุริยา
เปรมสมัย
นางสาวกชวรรณ
ศรีอุราม
นางญานิษศา
ธงนาชัยมา
นายสมเจตน์
บัวติ๊บ

ผู้แทน
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

การเคหะแห่งชาติ
นางกนกภรณ์
นางสาวสุขกัญญา

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

เศาจพันธ์
สันทอง

๗๒
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสาวระเบียบ
ภูผา
นายบุญสม
สุวรรณสุข

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

กรมการพัฒนาชุมชน
นายธงชัย
นายภวินท์

ผู้แทน
ผู้ติดตาม

บุตรนุชิต
ทองทรัพย์

G10 กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
นายเผ่าพิพัธ
เจริญพักตร์
ผู้แทน
โรงแรมซิกส์เซนส์ ยาวน้อย
นางสาวพิมพ์ใจ
ดวงเนตร

ผู้แทน
หน่วยงานเพิ่มพิเศษ

สถานีข่าว TNN24
นายดุษิต
สุริยงค์
รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๘๓ คน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน TNN 24

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอ่างทอง
การไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

