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ก. รายชืไอผูຌสนอผลงาน 

ทีไ ชืไอผูຌน าสนอ สนอบบ 

1 นายกียรติยศ  ฉลຌมขตร์ ปสตอร์ 
2 นางสาวพลูศิลป์  วังปรง ปสตอร์ 
3 นายธนภูมิ  ธราวุธ ปสตอร์ 
4 นางดาวรือง  ค ามูล ปสตอร์ 
5 นายวชัรพงษ์  สพุรมพิทักษ ์ บรรยาย 
6 นางสาวนันทพิร  นวลสันทียะ บรรยาย 
7 นางทวิารัตน์  มนตร ี บรรยาย 
8 นายจารุพงศ์  พรมพิมพ ์ บรรยาย 
9 นางสาวจารุวรรณ  ดอนออนบຌา บรรยาย 
10 นางวิจติรา  กຌวมุนตร ี บรรยาย 
11 ร.ต.อ.มนต์ชัย  สารพิมพ ์ บรรยาย 
12 นางภรณ์ทิพย์  วะทา บรรยาย 
13 นางสาวภัทรปภา  อินทนิล บรรยาย 
14 วาทีไ ร.ต.ต.ศิริชัย  จันพุม บรรยาย 
15 นางกัลยา  ยศค าลือ บรรยาย 
16 นายพบพริษฐ์  อยูกตุ บรรยาย 
17 นางสาวยาวลักษณ์  พธิ์สิงห ์ บรรยาย 
18 นางสาวผนชิา  คน฿หญ บรรยาย 
19 นางสาวพลิาสินี  นิวาศะบุตร บรรยาย 
20 นายพงศ์สวก  อนกจ านงค์พร บรรยาย 
21 นางสาวอภิญญา  ศรีกຌว บรรยาย 
22 นางสาวสุภาวดี  พุมพธิ์ บรรยาย 
23 นางสาวพราพลิาศ  ภูสงศร ี บรรยาย 
24 นายชัยพฤกษ์  ศุกรนันทน ์ บรรยาย 
25 นายณัฐกรรณ  สนสุวรรณศร ี บรรยาย 
26 นายทอดศักดิ์  เปຆจันทึก บรรยาย 
27 นายรัตนษ์า  ชัยนัด บรรยาย 
28 นางสาวนิตยา  ทะนะบริหาร บรรยาย 
29 นางสาวอืๅอง  คตรหนองปิง บรรยาย 
30 นายศรัณยู  จนัทวงศ ์ บรรยาย 
31 นายสวัสดิ์  หวานสูงนิน บรรยาย 
32 นางสุธาทิภย์  วัฒนกูล บรรยาย 
33 นายสุรพจน์  ตาะจริญสุข บรรยาย 
34 นางสาวมนิระดา  คตรศรีวงค์ บรรยาย 
35 นายวิริยะ  ศรีบุญรือง บรรยาย 
36 Ms.Vannila  Onpadith บรรยาย 
37 นางสาวปาณสิรา  วงษ์พระลบั บรรยาย 
38 นางสาวศิรประภา  ตใมธนกิจเพศาล บรรยาย 



ทีไ ชืไอผูຌน าสนอ สนอบบ 

39 นางสาวบุษยลักษณ์  มงคลธง บรรยาย 
40 นางสาวสุดารัตน์  รัตนพงษ์ บรรยาย 
41 นางสาวภัทรา  เชยบุญ บรรยาย 
42 นางสาวณัฐพร  วงศ์สุย บรรยาย 
43 นายปิยะวฒุิ  จันทะกษ บรรยาย 
ไไ นางสาวสาลิกา  ออนศรี บรรยาย 
ไ5 นายสาธิต ชืๅออยูนาน บรรยาย 
ไๆ นางสาวดลพร  ศรีฟງา บรรยาย 
ไ็ นายยุทธศาสตร์ หนอกຌว บรรยาย 
ไ่ นายภาควตั  ศรีสุรพล บรรยาย 
ไ้ นางสาวพใญศรี  สรຌอยธน ู บรรยาย 
5เ นายธสธร  ตูຌทองค า บรรยาย 
51 นางสาวขวัญขຌาว  พลวียงค า บรรยาย 
52 นายจักรพันธ์  นาทันร ิ บรรยาย 
53 นางสาวพีรณัฐ  อีไยมทอง บรรยาย 

 
ข. ขຌอปฏิบัต฿ินการสงผลงานละการน าสนอผลงาน 

  แ. กรณีน าสนอผลงานบบบรรยาย 

   แ.แ สงบทความฉบับตใม ทีไกຌเขตามค านะน าของผูຌทรงคุณวุฒิลຌว จ านวน แ เฟล์ ิ.docี  ดย
จัดรูปบบของหนຌารกทีไมีบทคัดยอภาษาเทยละภาษาอังกฤษ รวมทัๅงสวนอืไน โ ของหนຌารกละ฿นนืๅอหาบทความฉบับตใม 
ก าหนด฿หຌสงทีไ e-mail: cola.conference3@gmail.com ิด านินการกຌเขตามค านะน าของผูຌทรงคุณวุฒิลຌวจึงจะมีประกาศ
รายชืไอผูຌสนอผลงานี ทัๅงนีๅอยางชຌาภาย฿นวันทีไ 9 สิงหาคม โ55้ มิชนนัๅนจะถือวาทานสละสิทธ์ิ฿นการขຌารวมน าสนอผลงาน 
   แ.โ จัดตรียมเฟล์น าสนอผลงาน ดย฿ชຌ Power Point (.ppt หรือ .pptxี น ามาติดตัๅงกอนวลาน าสนอ
ผลงาน ินะน า฿หຌน ามาหลายวอร์ชัไน ชน โเเใ โเเ็  โเแเ ป็นตຌนี 
   แ.ใ การน าสนอผลงาน รายละอียดตาง โ ชน อาคาร  หຌอง  วลา฿นการน าสนอ  จะจຌง฿หຌทราบ
ภายหลังทีไ http://cola.kku.ac.th  ละ http://conference.kku.ac.th/colapm/ 
 
 2. กรณีน าสนอผลงานบบปสตอร ์
   โ.แ สงบทความฉบับตใม ทีไกຌเขตามค านะน าของผูຌทรงคุณวุฒิลຌว จ านวน แ เฟล์ ิ.docี  ดย
จัดรูปบบของหนຌารกทีไมีบทคัดยอภาษาเทยละภาษาอังกฤษ รวมทัๅงสวนอืไน โ ของหนຌารกละ฿นนืๅอหาบทความฉบับตใม 
ก าหนด฿หຌสงทีไ e-mail: cola.conference3@gmail.com ิด านินการกຌเขตามค านะน าของผูຌทรงคุณวุฒิลຌวจึงจะมีประกาศ
รายชืไอผูຌสนอผลงานี ทัๅงนีๅอยางชຌาภาย฿นวันทีไ 9 สิงหาคม โ55้  มิชนนัๅนจะถือวาทานสละสิทธ์ิ฿นการขຌารวมน าสนอผลงาน 
   โ.โ จัดตรียมปสตอร์น าสนอผลงาน ิผูຌจัดงานป็นผูຌด านินการติดตัๅง฿หຌี 
     โ.โ.แ ฿หຌจัดท าเฟล์ปสตอร์ขนาด ่เ x 120 ซม. สามารถน าสนอดຌวยภาษาเทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  ดย฿หຌมีรูปถายของผูຌน าสนอผลงานติดทีไมุมบนดຌานขวา฿นปสตอร์ ิชุดสุภาพ ขนาดเมกิน ไ x 4.5 นิๅว)  นืๅอหา
ปสตอร์ ประกอบดຌวย บทคัดยอ  หลักการละหตุผล  วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  ผลการวิจัย  ประยชน์ทีไเดຌจากการวิจัย 
ละขຌอสรุป  
    โ.โ.โ ดาวน์หลดรูปบบปสตอร์ทีไ http://conference.kku.ac.th/colapm/ หรือจากเฟล์ทีไ
ทานเดຌรับทาง E-mail  
    2.2.3 ผูຌสนอผลงานตຌองยืนประจ าทีไปสตอร์฿นวลาทีไก าหนด฿หຌ ส าหรับรายละอียดอืไน โ ชน 
วลาน าสนอ ล าดับบอร์ดตดิปสตอร์ จะจຌง฿หຌทราบภายหลังทีไ http://cola.kku.ac.th ละ http://conference.kku.ac.th/colapm/ 


