การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2561
วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้นาเสนอ

สาขาเกษตรศาสตร์: พืชศาสตร์
1

การศึกษาความหลากหลายของลักษณะช่อดอกว่านชักมดลูกตัวผู้
(Curcuma elata Roxb. and Curcuma latifolia Rosc.) ในจังหวัดน่าน
การเจริญและอายุการใช้งานของกล้วยไม้หวายซีซา่ ภายใต้สภาพการจัดสวน
แนวตั้งในอาคาร
การจาแนกพันธุล์ าไยโดยใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์และเอสเอสอาร์

ผศ.พิกุล สุรพรไพบูลย์

อ.ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร

5

การศึกษาลักษณะคุณภาพผลและรูปแบบโปรตีนในผลของลาไยพันธุ์ดอ
ที่ปรากฏอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผล
ผลของระยะความสุกแก่ต่อลักษณะทางกายภาพของสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่น

6

การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 สายพันธุ์ โดยวิธีการเร่งอายุ

อ.ดร.ละออทิพย์ ไมตรี

2
3
4

สาขาเกษตรศาสตร์: ประมงและทรัพยากรทางนา
7
คาริโอไทป์ของปลา 4 ชนิดในวงศ์ปลาตะเพียน
8
9
10
11
12
13

อ.ดร.ประนอม ยังคามั่น
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์

น.ส.สุดารัตน์ ธาตุจันทร์

ความแตกต่างของขนาดและดัชนีความสมบูรณ์เพศเมียของกั้งตั๊กแตนสามแถบ
(Miyakella nepa) ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผลของปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้าต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย
ของปลานิล (Oreochromis niloticus)
ผลของไข่นา้ (Wolffia arrhiza) ต่อการเติบโต และสีของปลาสอดแดงหางดาบ
(Xiphophorus hellerii)
ผลของการใช้ใบกระถินทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิล
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมี
การหมักกากราข้าวด้วยเส้นใยเห็ดนางฟ้าเป็นอาหารเสริมปลานิล

ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ

ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาไรน้านางฟ้าไทยแช่แข็งต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณแคโรทีนอยด์ และสีผิวของปลาคาร์ฟ

ผศ.จามรี เครือหงษ์

น.ส.ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
รศ.ดร.สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
อ.ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ์
ดร.วารีรัตน์ แสนมาโนช

(ต่อ)
ลาดับ
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้นาเสนอ
14 ผลของอาหารเสริมแก่นตะวันร่วมกับแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญเติบโต ดร.อัจฉรี เรืองเดช
และภูมิคุ้มกันในปลาดุกบิ๊กอุย
15 ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือต่อแบคทีเรียกินเนื้อในปลาดุก
ดร.วรพล สุรพัฒน์
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28

ความหลากหลายและการติดเชือ้ หนอนพยาธิของหอยและปู
จากอ่างเก็บน้าหนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560
อุบัติการณ์และการตายของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ที่ติดเชื้อในปลาส้ม
ศึกษาสภาพการเลี้ยงปลาในกระชังในเขตแม่นาบางนรา
้
อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
ความหลากหลายของปลาในแม่น้าโขงและแม่นาสาขา:
้
กรณีศึกษาลุ่มน้าโขง
ตอนล่าง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองโพนทอง เมืองปากเซ
แขวงจาปาสัก สปป.ลาว
ความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้าในฝายราษีไศล อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
การผลิตอาร์โธรสไปร่าในน้าทิ้งจากฟาร์มปลาดุกเพื่ออาหารปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพของสูตรอาหารต่างชนิดต่อผลผลิตของ Chlorella ellipsoidea

ดร.อนวัทย์ ผาลี

ผลของความเข้มข้นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อการเพาะเลี้ยง
ในห้องปฏิบัติการ ของผู้ผลิตสาร 2-methylisoborneol (MIB)
Planktothricoides raciborskii
ผลของ NAA และ TDZ ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้าไวท์อนูเบียส

นายปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า

ผลของการเสริมแคลเซียมฟอสเฟตในสารละลายธาตุอาหารต่อการเติบโต
ของต้นอนูเบียสเฮเทโรฟีล่า (Anubias heterophylla) ในระบบปลูกไร้ดิน
ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทาให้ปลอดเชื้อในการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
ไวท์อนูเบียส
การเจริญเติบโต และการสะสมไฟโคบิลิโปรตีนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
Anabaenopsis spp. ที่เลี้ยงโดยใช้ปริมาณของไนโตรเจนแตกต่างกัน
การใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์ในการเพิ่มผลผลิตพรรณไม้นาไส้
้ ปลาไหลของไทย
เพื่อการอนุรักษ์

ผศ.สมเกียรติ สีสนอง

ดร.วราภรณ์ ผาลี
นายอนุชาติ บุรีรัตน์
ผศ.ดร.เสรี จันทรโสภณ

ผศ.ดร.ปริญญา มูลสิน
ผศ.ดร.จงกล พรมยะ
ผศ.ดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์

น.ส.อัจฉรา ศรีสว่าง

น.ส.วรางคณา กาซัม
ผศ.ดร.วิทยา ทาวงศ์
นางมณีรัตน์ หวังวิบลู ย์กิจ

(ต่อ)
ลาดับ
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้นาเสนอ
29 ผลการใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากเศษเหลือของสับปะรดภูแลผศ.คณนา อาจสูงเนิน
นางแลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการตอบรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
30 เทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมพรรณไม้นาอนู
้ เบียสเพตตี้
รศ.ดร.นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
31

พัฒนาการผลิตปลาส้มจากปลาเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผลิตปลาส้ม
แบบครัวเรือน
32 การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกและราเทมเป้เพื่อใช้ผลิตปลาส้ม
จากปลาเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มแบบครัวเรือน
33 ต้นทุน ผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticcus)
ในจังหวัดสกลนคร
34 การวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการเชิงกลยุทธ์การเพาะเลี้ยงกบ:
กรณีศึกษาธัญพิสิษฟาร์มกบ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
35 การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาน้าจืดอินทรีย์
ในประเทศไทย
36 ความต้องการการส่งเสริมการเลีย้ งปลานิลในกระชังของกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
37 ความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนของแหล่งหญ้าทะเลอันดามัน
แห่งประเทศไทย
38 การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาจากแม่นาโดมใหญ่
้
จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาเกษตรศาสตร์: ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
39 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณการสะสมคาร์บอน
ในป่าโรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
40 สมบัติและศักยภาพของดินทีป่ ลูกลองกองในอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผศ.ดร.เกศินี จันทรโสภณ
ผศ.ดร.เกศินี จันทรโสภณ
อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
นางรุจิราภรณ์ ไทยหนุ่ม
ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ผศ.ดร.ชัยพร ตรีกิ่ง
น.ส.สาธิกา เผ่ากันทะ
อ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม

ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
น.ส.กรกนก ดีพรมกุล

41

ศักยภาพของดินในสวนลิน้ จี่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายวิษณุ เจียมใจ

42

ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อสมบัติทางเคมีของดินบางประการ
ใต้ทรงพุ่มมะม่วง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ผลกระทบของการใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับการจัดการน้าแบบเปียกสลับแห้ง
ในดินปลูกข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสมบัตบิ างประการ
ของดินเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการน้าแบบขังน้า

นายสุทธิภัทร แซ่ย่าง

43

(ต่อ)

น.ส.ชฎาภา ใจหมั้น

ลาดับ

ชื่อผลงาน

44

ผลของการใช้ปุ๋ยน้าหมักจากกากอาหารแปรรูปในจังหวัดนราธิวาส
ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด
45 การบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรมยางพาราโดยใช้กระบวนการสร้าง
และรวมตะกอนร่วมกับถุงรีดตะกอน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในลิน้ จี่จากลาดับนิวคลีโอไทด์บางส่วน
ของยีน matK
47 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีน OsC1 ที่ควบคุมการสังเคราะห์
แอนโทไซยานินในข้าวไทยที่มีเยือ่ หุ้มเมล็ดสีดาพันธุ์ก่า
48 การแยกและคัดเลือกยีสต์ชอบแรงดันออสโมติกสูงจากน้าผึ้งท้องถิ่น
เพื่อผลิตเอทานอล
49 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสจากดินป่า
50
51
52
53
54
55
56
57
58

(ต่อ)

ชื่อผู้นาเสนอ
ผศ.ศิราณี วงศ์กระจ่าง
อ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ

อ.ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ผศ.ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
อ.วาสนา มูส่ า
อ.ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา

การคัดแยกเชื้อราที่สามารถเจริญได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสว่ นผสม
ของซีรัมน้ายางพาราสด
การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่าง
โดย Bacillus sp. PS53
การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน

อ.ดร.มธุรส ชัยหาญ

ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของแอลฟ่าแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด
และแดปโนเรตินจากรากพาหมี
ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบดอกกระถินทุ่ง (Xyris indica Linn.)
ต่อการยับยั้งจุลนิ ทรีย์ก่อโรคในนาข้าว
สูตรอาหารที่เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตของสาหร่าย
Anabaena siamensis TISTR 8435
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของไซเลจที่ได้จากการหมักไส้ไก่ด้วยแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลคติก Lactobacillus acidophilus เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์นา้
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในงาขี้ม้อนที่เพาะเลี้ยง
ร่วมกับ Pseudomonas aeruginosa

อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
ผศ.ดร.ฐปน ชืน่ บาล

อ.ดร.ธีรวรรณ บุญโทแสง
อ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ผศ.ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

ลาดับ
ชื่อผลงาน
59 การสังเคราะห์และดัดแปลงพืน้ ผิวอนุภาคแมกนีไทต์ขนาดนาโน
และการประยุกต์ใช้ในการกาจัดตะกั่ว
60 การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
เพื่อการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ
61 การศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีต่อเฟส
และโครงสร้างทางจุลภาคในวัสดุผสมซีเมนต์
62 ลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมซีเมนต์ปอซโซลาน/เซรามิก/พอลิเมอร์

ชื่อผู้นาเสนอ
อ.ดร.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์
อ.ดร.กุลวรรณ โสรัจจ์
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพนั ธุ์
อ.ดร.นิตยา ใจทนง

63

ผลของรังสีแกมมาต่ออัตราการรอดชีวิตของเมล็ดถั่วเขียว (Vigna radiata)

อ.ดร.นฎา อารยะสกุล

64

การสกัดน้ามันราข้าวพันธุ์หอมกระดังงาโดยวิธีสกัดเย็น
และการตั้งตารับครีมบารุงผิวแบบอิมัลชันชนิดน้ามันในน้า
การพัฒนาโลชันจากหัวไชเท้า น้ามันงาขี้ม้อน และน้ามันมะกรูด

น.ส.ฮาลาห์ บิลสุลต่าน

น.ส.นูรีซัน ยูโซะ

67

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยการอบสมุนไพร
สาหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยในหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

68

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับโรคมือ เท้า ปาก บนเครือข่าย

อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง

65
66

69

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สาหรับการตรวจสอบการทางานของพัดลม
ในระบบระบายความร้อนด้วยเครื่องระเหย
70 การศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อนามาพัฒนาระบบต้นแบบ
ที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์มาส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
71 การผลิตและปรับปรุงลักษณะของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลานิล
ที่เติมกลีเซอรอล
72 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาส้
้ มสายชูหมักจากน้าจากการแช่อิ่มแห้ว
73

(ต่อ)

การพัฒนาแผ่นแป้งจากข้าวเจ้าและมันสาปะหลังที่เติมผงเปลือกกล้วยน้าว้า
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักกูด

อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์

อ.ภรต รัตนปิณฑะ
อ.พิชชยานิดา คาวิชัย

อ.ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
อ.ประภาพร ร้อยพรมมา

ลาดับ
ชื่อผลงาน
74 การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ Bacillus siamensis ที่ผลิตสารพรีไบโอติก
ในรูปของลีแวนจากถั่วเหลืองหมัก
75 ผลของชนิดโปรตีนต่อลักษณะคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์

ชื่อผู้นาเสนอ
นายณัฐิวฒ
ุ ิ ไตรโอสถ
น.ส.ปัทมาภรณ์ อินมา

76

การเตรียมไฮโดรเจลจากน้ายางธรรมชาติโปรตีนต่าสาหรับใช้เป็นวัสดุปิดแผล

อ.ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า

77

การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล

อ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

78

การออกแบบสร้างเครื่องปั่นแห้งเพื่อลดเวลาในการตากแป้งสาคู

อ.เสริมศักดิ์ เกิดวัน

79

การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ายางพาราสด

อ.อภิรัญธ์ จันทร์ทอง

80

ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีสว่ นผสมของเถ้าถ่านหินก้นเตา

นายกานต์ นามีผล

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
81 ศึกษาความต้องการเงินทุนของกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วง ตาบลน้าหมาน
อาเภอเมือง จังหวัดเลย
82 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ
สายพันธุ์ MG2 ในแต่ละภูมิสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดปราจีนบุรี
83 การใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเงิน
และเครื่องถมในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
84 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนพื้นที่สูงในถิน่ ทุรกันดาร
85 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นในการเลือกทาเลที่ตั้ง
ของจุดรับซื้อปาล์มน้ามันในจังหวัดนครศรีธรรมราช
86 แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดอุดรธานี
87 การจัดการขยะมูลฝอยบนพืน้ ทีส่ ูง กรณีศึกษา บ้านตุงลอย ตาบลอมก๋อย
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
88 การควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของโรงพยาบาลรัฐบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ต่อ)

อ.วรรณวิศา นครขวาง
นางอมรา คาแหง

อ.จตุพร อภิโชติภูดินันท์
นายสุขสันต์ สอนนวล
ผศ.สารภี จุลแก้ว
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
นายต่อพงค์ ติบ๊ มั่ง
อ.อัญชลี บ่มไล่

ลาดับ
ชื่อผลงาน
89 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และปัจจัยในการเลือกศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั สงขลา
90 กระบวนการนิเทศแบบ APPLE เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วดั การทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ความสามารถด้านภาษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
91 ความพึงพอใจของประชาชนในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ที่มีต่อโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
92 การละเล่นพืน้ บ้านเพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
ในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผู้นาเสนอ
อ.สมิหลา คีรีศรี

นางอุษณีย์ ยาโกะ

รศ.พิษณุ เจียวคุณ
อ.ดร.เตชภณ ทองเติม

***หมายเหตุ : ผู้ นาเสนอผลงานนาโปสเตอร์ม าติ ด ตั งภายในวั นที่ 10 ธั นวาคม 2561 ก่ อ นเวลา 16.30 น.
ตามเลขที่บอร์ดที่กาหนดให้ ณ บริเวณที่ทาการติดตั้งโปสเตอร์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์ที่นาเสนอจะติดตั้งไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (11-12 ธันวาคม 2561) ให้ผู้นาเสนอผลงานจัดเก็บ
โปสเตอร์ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดการจัดทาโปสเตอร์ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.conference.mju.ac.th แถบซ้ายมือหัวข้อ “การจัดทาโปสเตอร์นาเสนอ”

