
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการ สถานะ สาขาวิชา ล าดับที่โปสเตอร์
1 นายทวิตัถ์ สอนดา หวัหน้าโครงการวจิัย ธรุกิจการเกษตร E1

อาจารย์ชนกนันท ์ศรีลาพฒัน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี ที่ปรึกษาร่วม
นายนราวธุ ระพนัธค์ า ที่ปรึกษาร่วม

2 นายจิรวฒัน์ สุวรรณชัย หวัหน้าโครงการวจิัย ธรุกิจการเกษตร E2
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษา

3 นายณัลทวฒัน์  สิกขาบท หวัหน้าโครงการวจิัย ธรุกิจการเกษตร E3
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษา

4 นางสาวจุฑาภรณ์ หาญพรหม หวัหน้าโครงการวจิัย ธรุกิจการเกษตร E4
อาจารย์ชนกนันท ์ศรีลาพฒัน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี ที่ปรึกษาร่วม

5 นายอภวิฒัน์  ตาสาโรจน์ หวัหน้าโครงการวจิัย เกษตรศาสตร์ E5
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์นราวธุ ระพนัธค์ า ที่ปรึกษาร่วม

6 นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก หวัหน้าโครงการวจิัย เกษตรศาสตร์ E6
อาจารย์นพรัตน์ พชัณีช์ อาจารย์ที่ปรึกษา

7 นางสาวสุพชิญา ค าจวง หวัหน้าโครงการวจิัย เกษตรศาสตร์ E7
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษา

8 นายจักรพนัธ ์ค าต้ังหน้า หวัหน้าโครงการวจิัย เกษตรศาสตร์ E8
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษาการวจิัย
อาจารย์นราวธุ ระพนัธค์ า ที่ปรึกษาร่วม

9 นายวรวฒิุ หวายค า หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E9
นายนพพร ยะพลหา ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล อาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มที่ 5 การวิจัยด้านประมง 18 เรือ่ง

การผลิตและสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล
เพื่อการค้าในเขต 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ปจัจัยที่มีผลต่อต้นทนุและผลตอบแทน ของ
เกษตรกร     ผู้เล้ียงปลานิลในกระชัง ต าบลพอกใหญ่

ส่วนเหล่ือมและวถิีการตลาดปลานิลในกระชัง 
จังหวดัสกลนคร

การจัดการตลาด วถิีและส่วนเหล่ือมการตลาดของ
ปลานิล ในเขตอ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ต้นทนุและผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลแปลงเพศใน
กระชัง กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลแปลง
เพศ อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 
และอ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนมการเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารผสม
น้ าเสียจากการเล้ียงปลา

การเปรียบเทยีบจุดคุ้มทนุการเล้ียงปลานิลในบอ่ดิน 
จังหวดัสกลนคร

ปจัจัยที่มีผลต่อการพฒันาศักยภาพธรุกิจการเล้ียง
ปลานิลในบอ่ดิน จังหวดัสกลนคร

การศึกษาคัพภและพฒันาการของกบนาวยัอ่อน



ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการ สถานะ สาขาวิชา ล าดับที่โปสเตอร์
10 นางสาวจุฑามาศ ลมไทยสง หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E10

นางสาวอ าพรพนัธ ์วงค์ตาแพง ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์อนาวลิ พรหมเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา

11 นางสาวศิริกานดา พมิพศ์รี หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E11
นางสาววชิุดา ไพทยาภรณ์ ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล อาจารย์ที่ปรึกษา

12 นายเจริญชัยมีศิริ  ค าจันทร์ หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E12
นายวรพล ตะวนัค า ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์อนาวลิ พรหมเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา

13 นายวศิวะ วงศ์แสง หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E13
นายเจนณรงค์ บตุรมหา ผู้ร่วมวจิัย
ผศ.ทาริกา ผาใต้ อาจารย์ที่ปรึกษา

14 นายอภวิฒัน์ พรหมคนซ่ือ หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E14
นายพศธร อุทธวงศ์ ผู้ร่วมวจิัย
นางสาวบงัอร ขจรจิตร ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล อาจารย์ที่ปรึกษา

15 นายวฒิุชัย  พรหมสุพรรณ หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E15
นางสาวเจนจิรา แข็งแรง ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์นพรัตน์ พชัณีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา

16 นางสาวนุชาดา คงสรรพ หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E16
นางสาววชิุดา รังหอม ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา อาจารย์ที่ปรึกษา

17 นายภพูงิค์ ค าชมภู หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E17
นายธนวฒัน์ ขันททีา้ว ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์นพรัตน์ พชัณีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา

18 นางสาวภาวณีิ มาตรขาว หวัหน้าโครงการวจิัย เทคโนโลยีการประมง E18
ผศ.เรืองฤทธิ ์หาญมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษาการวจิัย

การเปรียบเทยีบการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยใน
ระบบไบโอฟลอค

สภาพเศรษฐกิจและสังคมการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ
ในกระชัง ในพื้นที่อ าเภอพรรณนานิคม จังหวดั
สกลนคร และอ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนม

เร่ือง การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดงที่เล้ียงด้วย
อาหารแตกต่างกัน

ผลของการเสริมวติามินซีในระดับต่างๆต่ออัตรารอด
และอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เล้ียง
ในบอ่ซีเมนต์

การศึกษาคัพภและพฒันาการของลูกปลาคาร์ฟ

การศึกษาประสิทธภิาพการก าจัดแอมโมเนียใน
ระบบบ าบดัน้ าเสียทางชีวภาพ

การเปรียบเทยีบการเล้ียงปลาดุกในบอ่ซีเมนต์และ
บอ่พลาสติก (Polyethylene; PE)

การศึกษาคัพภวทิยาและพฒันาการการเจริญเติบโต
ของปลากัด

การเล้ียงปลาหมอไทยในบอ่ซีเมนต์ด้วยอัตราความ
หนาแน่นที่แตกต่างกัน



ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการ สถานะ สาขาวิชา ล าดับที่โปสเตอร์
อาจารย์นราวธุ ระพนัธค์ า ที่ปรึกษาร่วม

สภาพเศรษฐกิจและสังคมการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ
ในกระชัง ในพื้นที่อ าเภอพรรณนานิคม จังหวดั
สกลนคร และอ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนม


