กำหนดกำร

กำรประชุมวิชำกำรพฤกษศำสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
“สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช”
ระหว่ำงวันที่ 14-16 มิถุนำยน 2560
ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ถนนพระรำมที่ 6 รำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วันที่ 14 มิถุนำยน 2560
Plenary Session 1
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนด้านนอกตึกกลม และติดโปสเตอร์งานวิจัย
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม
09.15 - 10.15 น. Plenary lecture by Dr. Jessica Gurevitch
“Plant Biodiversity, Systematics and Ecology: Challenges
for the 21st Century”
10.15 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
Session 1: อนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
10.45 - 12.00 น. ประธำน: อำจำรย์ ดร. ยศเวท สิริจำมร
เลขำนุกำร: นำงสำวเจนนี่ เจำ
10.45 - 11.00 น. O1: ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและวิวัฒนาการเชิงสัณฐานวิทยาใน
คลอโรพลาสต์จีโนมของพืชวงศ์หญ้าเผ่า Andropogoneae บริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
วัชระ อาจหาญ Michael R. McKain ปวีณา ไตรเพิ่ม Cassiano A. D.
Welker Jordan K. Teisher และ Elizabeth A. Kellogg
11.00 - 11.15 น. O2: การศึกษาทบทวนลักษณะสัณฐานวิทยาสกุลดอกเข้าพรรษาหมู่
Nudae หัวข้อลักษณะดอกเพศผู้ร่วมต้นซึ่งนาไปสู่ความเข้าใจผิดบาง
ประการ
สุนิสา แสงวิโรจนพัฒ น์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ปราโมทย์ ไตรบุ ญ
และ Mark Newman

11.15 - 11.30 น. O3: ความสับสนด้ านอนุกรมวิธานของกล้วยไม้กลุ่ มหวายแกเรตหมู่
เอื้องข้าวตอกในประเทศไทย
ภัทธรวีร์ พรมนัส มานิต คิดอยู่ และ สมราน สุดดี
11.30 - 11.45 น. O4: การคื น สถานะเป็ นระดั บ ชนิ ด ของเถายั้ ง ดง (Smilax laevis
Wall. ex A. DC.) วงศ์เขือง
พรชัย กลัดวงษ์ ประนอม จันทรโณทัย และ David A. Simpson
11.45 - 12.00 น. O5: พื ช สกุ ล มะแฮะนก เผ่ า ย่ อ ย Cajaninae (วงศ์ ถั่ ว : เผ่ า
Phaseoleae) ในประเทศไทย ความจาเป็ นเพื่ อ การทบทวนงาน
อนุกรมวิธานและการศึกษาความสัมพันธ์ด้านชีวโมเลกุล
สไว มัฐผา และ ประนอม จันทรโณทัย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2: สรีรวิทยาของพืช
ห้อง L02 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
10.45 - 12.00 น. ประธำน: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อรัญญำ พิมพ์มงคล
เลขำนุกำร: นำงสำวพิชำญำ ธงสุวรรณ
10.45 - 11.00 น. O6: ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อการเสื่อมสภาพของกล้วยไม้ตัด
ดอกสกุลหวาย “มะลิไวท์”
ชวิศา สุขพิทักษ์ และ กนกวรรณ เสรีภาพ
11.00 - 11.15 น. O7: การปรับตัวของรากมันสาปะหลังในสภาวะแล้ง
จิตรณา เก่งการนา สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ และ ปฐมพงษ์ แสงวิไล
11.15 - 11.30 น. O8: ผลของโซเดี ยมคลอไรด์ ความเข้ มข้ นต่ าต่ อการเติ บโตและการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาในต้นกล้าผักกาดหัว
ณัชกมล เมษพันธุ์ และ จารุณี จูงกลาง
11.30 - 11.45 น. O9: ผลกระทบของแบคที เ รี ย สายพั น ธุ์ Bacillus amylolique
faciens ต่อการพัฒนาการของรากข้าวขาวดอกมะลิ (KDML105)
ธนชั ย นิต ย์ เ มธาวงศ์ ธั ญ ญารัต น์ พงศ์ ท รางกู ร พหล โกสิย ะจิ นดา
และ ปฐมพงษ์ แสงวิไล

11.45 - 12.00 น. O10: ความแตกต่างของการเสื่อมตามอายุ ในใบหลังระยะออกดอก
ระหว่างพันธุ์ข้าวของไทย
เมธา มีแต้ม วรนุช บุนนาค วิษุวัต สงนวล วัชระ จินตโกวิท สุพัตรา
นราวัฒนะ บังอร ธรรมสามิสรณ์ สมทรง โชตชื่น วราพงษ์ ชมาฤกษ์
และ อุษณีษ์ พิชกรรม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 3: Junior BCT
ห้อง L03 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
10.45 – 11.45 น. ประธำน: อำจำรย์ ดร. อภิรดำ สถำปัตยำนนท์
เลขำนุกำร: นำงสำววันดี อินตะ
10.45 - 11.00 น. O11: การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากสารสกัดใบชะพลูที่มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus อันเป็นสาเหตุ
ของการอักเสบของแผล
อลี น า มาแสง สิ ร์ ด าภั ท ร์ ไกรภั ส สร์ พ งษ์ ภารดี สุ ว รรณแก้ ว
ธัญรัตน์ ดาเกาะ รัชฎา บุญเต็ม และ อรวรรณ ปิยะบุญ
11.00 - 11.15 น. O12: ผลของพืช สมุนไพรในแป้ง เหล้ าอุภู มิปั ญญาท้องถิ่นของชาวผู้
ไทยเรณูนคร ต่อการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด
สุ ท ธิ ด า ธุ ร าวรรณ เสถี ย รพงศ์ โพธิ ส าขา รุ่ ง บุ ร พา สี ก านิ ล และ
ระพีพร พลเหี้ยมหาญ
11.15 - 11.30 น. O14: การศึกษาการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเงาะบ้าน
ตนุ ภั ท ร ธรรมรั ก ษ์ ดาราภา ภวะโชติ เ ดชา ภทรพรรณ หงส์ ท วี
ปทุมพร บัวแก้ว และ ศุภักศร วาหะรักษ์
11.30 – 11.45 น. O15: การศึกษาการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นหงส์เหิน
นริ ศ รา เพชรในหิ น ปณิ ด า กิ้ ม ติ๋ น ธี ร ภั ท ร พิ กุ ล ทองอ าไพ
ปทุมพร บัวแก้ว และ ศุภักศร วาหะรักษ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Plenary Session 2
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
13.00 - 14.00 น. กำรบรรยำยพิเศษ โดย นพ. รังสฤษฎ์ กำญจนะวณิชย์
เรื่อง “ฟื้นฟูสำยสัมพันธ์ธรรมชำติ”
Session 4: ความหลากหลายทางชีวภาพและพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
14.00 - 15.15 น. ประธำน: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รสริน พลวัฒน์
เลขำนุกำร: นำงสำวกำญจนำ ประมะลิ
14.00 - 14.15 น. O16: ไบรโอไฟต์บริเวณเขาเชียร อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สุภาวดี เพชรขจร และ สหัช จันทนาอรพินท์
14.15 - 14.30 น. O17: การศึกษาเบื้องต้นลิเวอร์เวิร์ตบนใบไม้บริเวณน้าตกคลองไก่ชน
จังหวัดสงขลา
นิโลบล เสวนากุล และ สหัช จันทนาอรพินท์
14.30 - 14.45 น. O18: การศึ กษาทบทวนลิ เวอร์เวิ ร์ต สกุล Frullania Raddi และ
Pleurozia Dumort. ในประเทศไทย
เพียงพักตร์ สุขรักษ์
14.45 - 15.00 น. O19: ความหลากหลายของกล้วยไม้สกุลหวายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก จังหวัดตาก
อภิรดา สถาปัตยานนท์ และ ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ
15.00 - 15.15 น. O20: องค์ความรู้ท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของ
พืชในกลุ่มชาติพันธุ์กูย ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
โยธิน สุริยพงศ์
15.15 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
Session 5: สรีรวิทยาของพืช
ห้อง L02 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
14.00 - 15.15 น. ประธำน: อำจำรย์ ดร. เมธำ มีแต้ม
เลขำนุกำร: นำงสำวลลิตำ เกตุหิรัญ
14.00 - 14.15 น. O21: การตอบสนองทางกายวิภ าคและโครงสร้างของรากข้ าวต่ อ
การปลูกข้าวระบบปราณีต-แอโรบิกและน้าท่วม
นรุตม์ เหล่านิพนธ์ โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว และ ปฐมพงษ์ แสงวิไล

14.15 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.

15.15 - 15.45 น.

O22: ผลกระทบของการปลูกข้าวระบบแอโรบิกต่อการสร้างโคโลนี
ของไมคอร์ไรซา (mycorrhiza)
วิลเลียม ลาวอย นรุตม์ เหล่านิพนธ์ โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว และ
ปฐมพงษ์ แสงวิไล
O23: ผลของกากไคทินจากฤดูปลูกแรกต่อผลผลิตของผักสลัดพันธุ์
กรีนคอรอล (Lactuca sativa L.‘Green coral’) ในฤดูปลูกที่สอง
ภัทรพล พลูพัฒน์ธนกิจ กนกวรรณ เสรีภาพ และ วันเพ็ญ วิริยกิจนทีกุล
O24: Bacillus thuringiensis Pxx13.1 ส่งผลกระทบต่อการเจริญ
ของรากข้าวโพด (Zea mays L.)
จันทร์วรางค์ เรืองปัถย์ พหล โกสิยะจินดา ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร
และ ปฐมพงษ์ แสงวิไล
O25: ความหลากหลายทางชีวภาพของสีเหลือบน้าเงินในใบพืชสกุล
Begonia
โอภาส พระเทพ Matthew Jacobs, Martin Lopez-Garcia,
Tracy Lawson, Ruth Oulton, Jill Harrison และ Heather M.
Whitney
พักรับประทานอาหารว่าง

Session 6: พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และ Junior BCT
ห้อง L03 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
14.00 - 15.15 น. ประธำน: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ศศิวิมล แสวงผล
เลขำนุกำร: นำงสำววิรตำ รุจิชัยพิมล
14.00 - 14.15 น. O26: พฤกษศาสตร์ พื้ นบ้ า นของพื ช วงศ์ ถั่ ว ของชาวกะเหรี่ ย งใน
จังหวัดเชียงใหม่
ณัชชา สุจริ ตใจ ประสิ ทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ เฮนริค บาลสเลฟ และ
อังคณา อินตา
14.15 - 14.30 น. O27: พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของม้ง ในจังหวัดน่าน
วรางรัตน์ ง่วนชู ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ เฮนริค บาลสเลฟ และ
อังคณา อินตา

14.30 - 14.45 น.

14.45 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 15.45 น.

O28: ผลของพื ช สมุ นไพรในแป้ ง เหล้ า อุ ต่ อสมบั ติ ข องเหล้ าอุ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ชนเผ่าผู้ไทยเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ภั ท รา พ ลเ หี้ ย มห าญ สุ ก ฤต า อั ค สั ง ข์ มณิ ช ญา นาฤ ท ธิ์
ระพีพร พลเหี้ยมหาญ
O29: พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืช วงศ์ขิงของชุมชนรอบโรงเรีย น
เรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
มัณฑณีญา สมนึก และ ระพีพร พลเหี้ยมหาญ
O30: ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชของ
ชุมชนบริเวณห้วยบ่อแก อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เสถียรพงศ์ โพธิสาขา และ ระพีพร พลเหี้ยมหาญ
พักรับประทานอาหารว่าง

การประชุมใหญ่สามัญประจาปีฯ
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
15.45 - 16.45 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Poster session I

อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

16.45 - 18.00 น. นาเสนอผลงานโปสเตอร์ (หมายเลขคี่)
อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
18.00 - 20.00 น. งานเลี้ยงรับรอง

วันที่ 15 มิถุนำยน 2560
Plenary Session 3:
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
09.00 - 10.15 น. เสวนำ เรื่อง “พฤกษศำสตร์: ศำสตร์แห่งอนำคต” โดย
ศำสตรำจำรย์ ดร. ประนอม จันทรโณทัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์
นำยชนม์ฎิศักดิ์ ยุตธรรมโม
ดำเนินรำยกำรโดย นำงสำวพิมพ์ศิริ ด่ำนพิษณุพันธุ์
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

Session 7: กายวิภาคศาสตร์และเรณูวิทยา
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
10.30 - 12.00 น. ประธำน: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลหทัย แวงวำสิต
เลขำนุกำร: นำงสำวอภิชญำ เอ่งล่อง
10.30 - 10.45 น. O31: สกุลกันภัย (Afgekia Craib) ควรมี 3 ชนิดจริงหรือ?: หนึ่ง
หลักฐานจากกายวิภาคใบ
ยศเวท สิริจามร และ มันตา หนูแก้ว
10.45 - 11.00 น. O32: การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช เผ่ า
Elatostemeae วงศ์ตาแยในประเทศไทย
ณัฐวุฒิ ไตรยุทธชัย ปราโมทย์ ไตรบุญ และ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
11.00 - 11.15 น. O33: มิญชวิทยาเคมีของโครงสร้างที่เกี่ยวกับการคัดหลั่งในใบของ
พืชสกุลพิมเสน (วงศ์กะเพรา) ในประเทศไทย
กาญจนา ประมะลิ ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน และ ปวีณา ไตรเพิ่ม
11.15 - 11.30 น. O34: กายวิ ภ าคศาสตร์ เ ปรี ย บเที ย บของใบพื ช สกุ ล หญ้ าอ้ อยก่ า
(วงศ์เข็ม) ในประเทศไทย
ปริมประภา ภูส่งสี คณิต แวงวาสิต และ กมลหทัย แวงวาสิต
11.30 - 11.45 น. O35: กายวิ ภ าคและโครงสร้ างอั ล ตร้ าของการเป็ นหมั นของเรณู
มังคุด (Garcinia mangostana L.) เปรียบเทียบกับการเจริญของ
เรณูที่สืบพันธุ์ได้ในวา (Garcinia hombroniana Pierre.)
พรสวรรค์ สุทธินนท์ เลซี สมูเอลส์ และ อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
11.45 - 12.00 น. O36: ความสาคัญทางอนุกรมวิธานของสัณฐานวิทยาเรณูในพืชวงศ์
เทียน (Balsaminaceae) ในประเทศไทย
ขวัญชนก วีระศิริ พลพรหม พิสุทธิมาน และ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 8: สรีรวิทยาของพืช และพันธุศาสตร์ ห้อง L02 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
10.30 - 12.00 น. ประธำน: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วิษุวัต สงนวล
เลขำนุกำร: นำงสำวชวณิศวร์ วงศ์กำษำ
10.30 - 10.45 น. O37: ผลของแสงสีจากหลอด LED ต่อการงอกของเมล็ดและการ
เติบโตของต้นกล้าข้าวโพด และ ถั่วลันเตา
ภวรัญชน์ สมศักดิ์ และ จานงค์ อุทัยบุตร

10.45 - 11.00 น. O38: ผลของสารสกั ด จากธู ป ฤๅษี ต่ อการงอกของเมล็ ด และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าไมยราบยักษ์
อุดมทรัพย์ ชาญธเนศ อรอุษา คาสุข และ ศรีสม สุวรรณวงศ์
11.00 - 11.15 น. O39: ผลของวัตถุเติมในดินต่อการเติบโตและการดูดซับแคดเมียม
ในข้าวพันธุ์: ขาวดอกมะลิ105, พิษณุโลก2 และ กข53
พิ ช ญา ศั ล ยกะลิ น ศุ ภ ลั ก ษณ์ พั น ธ์ ว งค์ วี ร ะเดช มี อิ นเกิ ด และ
ปฐมพงษ์ แสงวิไล
11.15 - 11.30 น. O40: ผลของสารสกัดจากใบมะรุมต่อการลดการสะสมแคดเมียมใน
ข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
จุฑามาศ บุษราคัม ปฐมพงษ์ แสงวิไล และ ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
11.30 - 11.45 น. O41: การจั ด จ าแนกสายพั น ธุ์ ข องพื ช ตระกู ล Stephania โดย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ DNA barcoding
ณัฐธิดา โสภณ ทยา เจนจิตติกุล และ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
11.45 - 12.00 น. O42: การศึกษาหน้าที่และการแสดงออกของยีนเมทัลโลไธโอนีนใน
มอส Physcomitrella patens
อรทัย ภักดี ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส และ เมธา มีแต้ม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 9: นิเวศวิทยาและ Junior BCT
ห้อง L02 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
10.30 - 12.00 น. ประธำน: อำจำรย์ ดร. ป๋วย อุ่นใจ
เลขำนุกำร: นำงสำวญำณิศำ โอฬำรำนนท์
10.30 - 10.45 น. O43: พฤติกรรมการกินของสัตว์กินพืช มีผลต่อปริมาณเทอร์ปีนใน
สาหร่าย
กมลชนก ชีวะกุล และ อัญชนา ประเทพ
10.45 - 11.00 น. O44: ชุมชีพไลเคนและภูมิอากาศเฉพาะแห่งตามความสูงของต้ น
ทะโล้ (Schima wallichii) ในป่ารุ่นสอง
สั ม ฤทธิ์ เส็ ง เล็ ก มงคล แผงเพ็ ช ร เวชศาสตร์ พลเยี่ ย ม และ
กัณฑรีย์ บุญประกอบ
11.00 - 11.15 น. O45: พื้นผิวไม่ชอบน้าอย่างยิ่งยวดและรูปแบบการใช้น้าของมอสส์
Philonotis hastata (Duby) Wijk & Margad.
กานต์ อิ่มวัฒนา และ รสริน พลวัฒน์

11.15 - 11.30 น. O46: การศึกษาผลของสัณฐานวิทยาของรากข้าวโพดที่มีต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ขาปล้องในบริเวณราก
แก้วอักษร เสาร์วงษ์ เอกชัย จิรัฏฐิติกุล และ ปฐมพงษ์ แสงวิไล
11.30 - 11.45 น. O47: สั ตว์ ที่มีป ฏิสั มพั นธ์กับดอกกล้วยศรีน่าน พืช วงศ์กล้ วยชนิ ด
ใหม่ที่พบในประเทศไทย
วิภาวี นิละปะกะ อลิสา เบธ สจ๊ วต ทยา เจนจิต ติกุล วันดี อินตะ
วิสุทธิ์ ใสสะอาด และ ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล
11.45 - 12.00 น. O48: ปัจจัยของถิ่นอาศัยที่มีอิทธิพลต่อสังคมของพาหะถ่ายเรณูใน
กรุงเทพมหานคร
ศกลวรรณ แก้วสมบูรณ์ และ อลิสา เบธ สจ๊วต
12.00 - 12.15 น. O13: การศึ ก ษาสู ต รอาหารที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) และ
หว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels)
กัลยรัตน์ ปวนกาศ นควรรณ ปัญทิพย์ และ โยธนศักดิ์ โยว
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Poster session 2
อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
13.00 - 14.15 น. นาเสนอผลงานโปสเตอร์ (หมายเลขคู่)
14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
Plenary Session 4
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
14.30 - 15.15 น. กำรบรรยำยพิเศษ โดย ดร. สมรำน สุดดี
เรื่อง “ตัวอย่ำงอ้ำงอิงสำหรับงำนวิจัย”
ประชุมกรรมการตัดสินรางวัล
พิธีปิดการประชุม
ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
15.15 - 16.15 น. ประกาศผลรางวัลการนาเสนอผลงาน
พิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ และพิธีปิดการประชุม

วันที่ 16 มิถุนำยน 2560
08.00 - 16.00 น. ทัศนศึกษำ

