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ภาคผนวก 1 
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 3  

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

นาง รังสิมา ตัณฑเลขา    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
คุณ วันเชิญ โพธาเจริญ    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร. ศรีวรรณ  ไชยสุข     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ดร. ดุสิต งอประเสริฐ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นส. วิศรา ไชยสาลี      ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
นส. ธิติยา บุญประเทือง    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
นส. ผ่องพุท รอนไพริน    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นส. อริสรา ศรีอุบล     ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นาย ฉัตรดนัยภากร บุราโส    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นส. เพ็ญปภา เฟื่องอักษร    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คณะกรรมการจัดประชุม (เจ้าภาพร่วม) 

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน 

รองศาสตราจารย์ คมสัน อ านวยสิทธิ์      รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

คณะกรรมการปฏิคม 

รองศาสตราจารย์ อนุชา จันทรบูรณ์   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล สุรพรไพบูลย์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รุจิพจน์   กรรมการ 
นาง นงนุช เกตุ้ย     กรรมการ 
นาย บรรจง อูปแก้ว     กรรมการ 
นาย สุพจน์ ดีอิ่นค า     กรรมการและเลขานุการ 
นาย วีระชาติ ขัดมัน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการด้านภาษาต่างประเทศ 

นส. สุภาวดี  ศรีแย้ม     ประธานกรรมการ 
นส. สิริญาณ์  พาเหมาะ    กรรมการ 
นส. ทวินันท์  แววทอง    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดการแสดง 

นส. จารุนันท์ เมธะพันธ์    ประธานกรรมการ 
นาย ศักรินทร์ ณ น่าน    กรรมการ 
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน กรรมการ  
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นาย พิเชษฐ์ บัวซอย     กรรมการและเลขานุการ 
นาย พงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน   

นส. นงนุช  พรหมวีระไชย    ประธานกรรมการ 
นักศึกษาสาขาสารสนเทศ     กรรมการ 
นาง พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง     กรรมการและเลขานุการ 
นาย ชนินทร์ แก้วมณี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมตัดสินอาหารพื้นบ้าน  

นาย นพรัตน์  จันทร์ไชย    กรรมการ 
นาง บุษบา  มะโนแสน    กรรมการ 
นส. จิรรัชต์  กันทะขู้     กรรมการ 

คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์  กิจชัยเจริญ   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะนุช  รสเครือ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต  ทิมข า   กรรมการ 
นาง สุทธิดา  ปัญญาอินทร์    กรรมการ 
นาย เสกสรร  วงศ์ศิริ     กรรมการ 
นาย ทวี  หาญณรงค์     กรรมการ 
นาง สุพัตรา  ถาวรรณา    กรรมการ 
นาง อนงค์นาฎ  เรืองอินตา    กรรมการและเลขานุการ 
นส. สุภาพร  จันทร์พล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชฏฐ์ คนซ่ือ   ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 
ดร. นพดล กิตนะ     คณะวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 

นาย ประทีป อินแสง     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
นาย ณัชชภัทร พานิช    ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนน่าน 
นาง สุภาวดี วาทิกทินกร    สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
นาย วุฒิไกร ดวงพิกล    หัวหน้าหลักสูตรภูมิสังคมศึกษา 
นาย วัชชิระ หวั่นท๊อก    หัวหน้าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นส. ชญาณิศา บุญปกครอง    อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นาย สักก์สห์ี พลสันติกุล    หัวหน้าหลักสูตรน่านศึกษา 
นส. ปวีณา ผาแสง     นักวิชาการศึกษา 
นาย กิตติกร สมยศ     หัวหน้าหลักสูตรการท่องเท่ียว 
นาย สมชาย สิทธิกา     หัวหน้าหลักสูตรเกษตร 
 

คณะกรรมการตรวจทานบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Prof. Dr. Warren Brockelman    National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 
Mr. Terry Commins    King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

 

  



 
 

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 

257 

ภาคผนวก 2  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

 ชื่อ-สกุล ชื่อองค์กร E-mail 
ดร. เกริก ผักกาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ greuk@hotmail.com 
นาย เกรยีงไกร สีตะพันธุ ์ มหาวิทยาลัยพะเยา kook82@hotmail.com 
นส. เกศริน มณีนูน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ katesarin.m@psu.ac.th 
นาย เกือ้กูล กุสสลานุภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา Kuakoolbio@gmail.com 
นส. เฉินซิง อวี๋   chenxing.yu@mail.kmutt.ac.th 
นาย เชิดศักดิ์ เกือ้รักษ ์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง che.kuaraksa@gmail.com 
ผศ. ดร. เดชา ทาปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ thapanya2@hotmail.com 
นาง เดีย พนิตนาถ แชนนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ p.dia.shannon@gmail.com 
นส. เนตรนภา เกล็ดจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย nate_kled@hotmail.com 
นส. เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ มหาวิทยาลัยทกัษิณ s.benjawan2494@gmail.com 
นาย เปรมณัช ขุนปกัษ ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ prem@tu.ac.th 
ผศ. เผดิมศิลป์ รามศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา dermrams@gmail.com 
นาง เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ kooviboonsin@gmail.com 
นาง เมธานี หอมทอง มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม mathanee_t12@hotmail.com 
นาย เสถยีร ฉันทะ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย chunta7@gmail.com 
นาย เสรี โพธิ์พินจิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช seribkk144@gmail.com 
นาย เอกฉัตร ปลงจิตต ์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม Aekkachat02@gmail.com 
ดร. เอกลักษณ์ รัตนโชต ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ r_ekkaluk@hotmail.com 
นาง แจ่มจันทร์ เพชรศิร ิ มหาวิทยาลัยทกัษิณ jamjun2508@yahoo.com 
นส. แตงอ่อน พรหมม ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน faastop@ku.ac.th 
นาย โกมล แพรกทอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) pragtong@yahoo.com 
ผศ. ดร. โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
kkchokch@yahoo.com 

นส. โสมนัสสา แสงฤทธิ ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช sommanussa@gmail.com 
ผศ. ไพโรจน์ เสนา มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ preawsena@gmail.com 
นส. ไอศวรรย์ อารยะทวกีุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ isawan.a@ku.th 
ดร. กชกร ลาภมาก มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์ kodchakorn.lapmak@gmail.com 
นส. กนกจันทร์ ใจบุญ   kanokjun.j@ku.th 
นส. กนกศรี ทัศนาทัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
tasanatai@biotec.or.th 

นส. กนกอร ศรีม่วง มหาวิทยาลัยพะเยา s.kanokorn@gmail.com 
นาย กฤษณะ สุดชา   arm_body_slam_za@hotmail.com 
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจรญิ
สุธาสิน ี

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ k.jaroensutasinee@gmail.com 

ดร. กฤษณา ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ kritsana.du@gmail.com 
ผศ. กวินธร เสถยีร มหาวิทยาลัยนเรศวร gwyntorn@gmail.com 
นาย กันย ์จ านงค์ภักด ี ศูนย์ศึกษาและวิจยัอุทยานแห่งชาติทางบก 

จังหวัดเชียงใหม่ 
tulacom55@yahoo.com 

นส. กัลยารัตน์ จันต๊ะวงศ์   me_rat@yahoo.com 
นส. กาญจนา โมธินา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ pure12121@gmail.com 
ดร. กิตติคุณ หมู่พยัคฆ ์ มหาวิทยาลัยมหิดล khun_khithop@hotmail.com 
นาย กิตติพจน์ ดรรชนีกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) kittipod@mtec.or.th 
นาง กิตติมา ดว้งแค กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพ์ืช kittimad55@gmail.com 
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 ชื่อ-สกุล ชื่อองค์กร E-mail 
นส. กิตติยา ภิญโญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ phinyo.sc@gmail.com 
นาย กิตติยุทธ ปั้นฉาย   punchay.botany@outlook.com 
นส. กุลลดา มังคุด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม PakboongKunlada@gmail.com 
ผศ. ดร. ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล   khwanruan.p@msu.ac.th 
นส. ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี   aom.khuan@gmail.com 
นาย ขัตพันธุ ์จันทะวงษ์ศรี   k.jantawongsri@gmail.com 
นาย คชรัตน์ ภูฆัง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์ kotcharat@uru.ac.th 
นาย คมเชษฐา จรุงพันธ ์ ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก) Khomchedtha@yahoo.com 
ผศ. ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม lauprasert@gmail.com 
ดร. คมสัน เรืองฤทธิ์ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
khomsan.ruang@cmu.ac.th 

นส. ควรศิริ ศีลภิญโญ   skuansiri@hotmail.com 
ผศ. ดร. จงกล พรมยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ jongkolp@mju.ac.th 
นาย จตุภูมิ มีเสนา   meesenajatupoom@gmail.com 
ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
kpjarong@gmail.com 

นาย จรัญ ราชนุย้   charun-bio@hotmail.com 
ศาสตราจารย์ ดร. จริยา บรอคเคลแมน บริษัท บริพันธแ์ละมิตร จ ากัด crbrrockelman@gmail.com 
ดร. จริยา สากยโรจน ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
jariyask@biotec.or.th 
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นาง จันทิมา แสนทอน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
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ดร. จินตนา วอ่งวิกย์การ มหาวิทยาลัยนเรศวร jintanaw@nu.ac.th 
นส. จิราภรณ์ ผุดผาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี waew_pp@hotmail.com 
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แห่งชาติ (BIOTEC) 
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นส. ณัฐฐิญา กงภูธร ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ  

(องค์การมหาชน) 
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ผศ. ดร. นพวรรณ บุญชู มหาวิทยาลัยนเรศวร bunchu_n@hotmail.com 
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นส. นฤมล ตันติพิษณ ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ttpisanu@gmail.com 
นาย นัฐวุฒ ิบุญยืน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
nattawut@biotec.or.th 

นส. นันทวรรณ สุปันตี ส านักงานหอพรรณไม้ ส านักวิจยัการอนุรักษ์ป่า
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นส. นาถชิดา ชื่นกิจรัศมีวัฒน ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) nartchida_c@hotmail.com 
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นาย นกิร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ nikorn512@yahoo.com 
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นาย บรรหาญ บุตรสิงห ์ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ  

(องค์การมหาชน) 
banhan@bedo.or.th 

นส. บัณฑิตา ใจปินตา มหาวิทยาลัยพะเยา banthitajaipinta@gmail.com 
ผศ. ดร. ปณรัตน์ ผาดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม panaratana@hotmail.com 
นาย ประเสริฐ ติยานนท ์ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพ์ืช ps_tiyanon@hotmail.com 
นาย ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
prasert@biotec.or.th 

ดร. ประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรุี prapapansaw@gmail.com 
นาย ประสิทธิ์ วงษ์พรม   wongprom1418@gmail.com 
นาย ปรัชญา ปิ่นขันธยงค์ ศูนย์ศึกษาและวิจยัอุทยานแห่งชาติทางบก 

จังหวัดเชียงใหม่ 
pratya_mong@yahoo.co.th 

นส. ปริศนา วงค์ล้อม มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง prisana.w@tsu.ac.th 
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นส. พชร สัตยวรรธน ์   pachara_s@cmu.ac.th 
นส. พนิดา จีนถนอม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
panida.chi@biotec.or.th 

ดร. พนิดา อุนะกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (BIOTEC) 

panidau@biotec.or.th 
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นส. พรชนก บุญลับ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย Beam_za@hotmail.com 
นส. พรพิมล บุญคุ้ม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) pornpimb@mtec.or.th 
นส. พรพิมล ตั้งต่อวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บาง
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นส. พรรณพร สาวน้อย มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม Panporn.2901@gmail.com 
นส. พรรณี สอาดฤทธิ ์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาตวิิทยา ๕๐ พรรษา 

สยามบรมราชกุมาร ีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

saardrit@gmail.com 

นส. พรวิไล คารร์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) dachgee181@gmail.com 
นส. พรหมพร พรหมชนะ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม promporn.bell.2538@gmail.com 
นส. พัณณิดา ขุนนามวงษ์   pannida_minn@hotmail.com 
นส. พัดชา เศรษฐากา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
patchas3220@gmail.com 
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