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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
โครงการงานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 

Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 
วันที่ 22-23 มกราคม 2565 

 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  
2. หลักการและเหตผุล 
 ทะเลสาบสงขลา เป็นระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยทะเลสาบ 4 ส่วน จาก
เหนือไปใต้ ได้แก่ ทะเลน้อย ทะเลสาบตอนบน ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลสาบตอนล่าง ซึ่งเปิดออกสู่ทะเล 
ทะเลสาบสงขลารองรับน ้าจืดจากน ้าฝน แม่น ้า และน ้าหลากจากแผ่นดินเข้ามาผสมผสานกับน ้าเค็มจากทะเล
กลายเป็นทะเลสาบซึ่งมีระบบนิเวศ 3 น ้า คือ น ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็ม จากทิศเหนือลงมาทิศใต้  เมื่อรวมพื นที่ของ
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาทั งหมดมีพื นที่ประมาณ 8,484.35 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่  3 จังหวัด คือ  
จ. นครศรีธรรมราช จ. พัทลุง และ จ. สงขลา ทะเลสาบสงขลาจึงมีความส้าคัญทั งเป็นแหล่งของความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพที่ถูกใช้ประโยชน์โดยชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเพื่อการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า  
 ได้มีการด้าเนินการวิจัยเก่ียวกับลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลามาเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยนักวิชาการทั งชาวไทย
และต่างประเทศ ทั งในด้านทรัพยากรชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื นที่ 
โดยมีการน้าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เนืองๆ อย่างไรก็ตามการสร้าง
เครือข่ายนักวิชาการที่ท้างานวิจัยที่เป็นปัจจุบันในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลายังไม่เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรม และการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเน้นในด้านนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลายัง
ไม่ได้มีการด้าเนินการอย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความส้าคัญของการพัฒนางานวิชาการดังกล่าว จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ 
นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin 
Symposium ขึ น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ที่ท้าวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์
ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา และเพื่อเพิ่มโอกาสในการบูรณาการท้างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างคณะ ต่างสถาบัน และ
เพิ่มโอกาสในการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวงการ
วิชาการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ที่ท้าวิจัยทั งในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  

2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการบูรณาการท้างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างคณะ ต่างสถาบัน และเพิ่มโอกาสในการ
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวงการ
วิชาการ 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ รวมจ้านวนทั งสิ น 60 คน 
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5. วิทยากร 
 5.1 วิทยากรภายนอก   
 5.2 วิทยากรภายใน 
 
6. รูปแบบการด้าเนินการ 
 บรรยาย อภิปราย เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีหวัข้อย่อยดังนี  

 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชวีภาพ (Taxonomy and biodiversity) 
 นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาเชิงสังคมและเชิงระบบนิเวศ (Population ecology, community 

ecology, ecosystem ecology) 
 สมุทรศาสตร์และมลพิษ (Oceanography and pollution)  
 เพาะเลี ยงและการประมง (Aquacultures and fisheries)  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. การทบทวนทิศทางการขับเคลื่อนงานวิชาการเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบ
สงขลา  

7.2. เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางเครือข่ายวิชาการและภาคีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาและ
สมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  

7.3. เกิดการส่งเสริมในด้านการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
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ก้าหนดการงานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 

Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 
วันที่ 22-23 มกราคม 2565 

 
เวลา รายละเอียดก้าหนดการ 

รายละเอียดห้องประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom 
Join Zoom Meeting: 

https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd=WDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09 
Meeting ID: 971 6869 0249   |   Passcode: 4851 

วันที่ 22 มกราคม 2565 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา” 

08.45 – 09.45 น. บรรยายพิเศษ 
 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช  

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและความเป็นมา 
09.45 – 10.00 น. พัก 
10.00 – 10.20 น. Special Talk : Dr.Tan Koh Siang 

Some common but notable bivalve molluscs from Songkhla Lagoon, southern 
Thailand 

10.20 – 10.40 น. Special Talk : Associate Professor Dr.Kitichate Sridith 
The vegetation of Songkhla Lake Basin 

10.40 – 12.00 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง 
13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม  
กุ้งเคยในระบบทะเลสาบสงขลา 

14.00 – 15.20 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
15.20 – 15.40 น. พัก 
15.40 – 16.00 น. น้าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
16.00 – 17.00 น. สรุปงานวันที่ 1 (ประชุมกรรมการ) 

วันที่ 23 มกราคม 2565 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 
08.30 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ 

 ดร.ชวลิต วิทยานนท์  
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในเอสทูรี่ทะเลสาบสงขลา 

09.30 – 09.50 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
09.50 – 10.00 น. พัก 

https://www.google.com/url?q=https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd%3DWDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1643355151325867&usg=AOvVaw3Tk5u_JAQBaJtqEnwuXjOx
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เวลา รายละเอียดก้าหนดการ 
10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ประดิษฐ์  
การปนเปื้อนของมลพษิในทะเลสาบสงขลา  

11.00 – 12.00 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
12.00 – 12.10 น. พกั 
12.10 – 12.30 น. ประกาศผลรางวัลผู้นา้เสนอดีเดน่ภาคบรรยายและโปสเตอร์ และปิดการประชุม 

 รางวัลผูน้้าเสนอแบบภาคบรรยายดีเด่น จา้นวน 1 รางวัล 
 รางวัลผูน้้าเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น จ้านวน 1 รางวลั 

12.30 – 13.30 น. พักเที่ยง 
13.30 – 17.00 น. สรุปงาน (ประชุมกรรมการ) 
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ก้าหนดการการบรรยายพิเศษ และก้าหนดการการน้าเสนอผลงาน 

งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 

วันที่ 22-23 มกราคม 2565 
 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
ก้าหนดการพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ 

 
รายละเอียดห้องประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom 

Join Zoom Meeting: 
https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd=WDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09 

Meeting ID: 971 6869 0249   |   Passcode: 4851 
 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ  

 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
โดย นายภานุมาศ อ่อนมาก  
 

 กล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการ 
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร  
        ประธานการจัดงานประชุมวิชาการ 

 กล่าวเปิดงานโดยคณบดทีั ง 3 คณะฯ รูปแบบการบนัทึกเทปโดยมีล้าดบัดังนี  
ล้าดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ  
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ล้าดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  
             คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ล้าดับที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.เกื ออนันต์ เตชะโต  
             คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

 กล่าวเปิดงานประชุมวชิาการอย่างเป็นทางการ รูปแบบการบันทึกเทป 
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ แก้วประดับ  
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 

https://www.google.com/url?q=https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd%3DWDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1643355151325867&usg=AOvVaw3Tk5u_JAQBaJtqEnwuXjOx
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วันที่ 22 มกราคม 2564 
08.45 – 09.45 น. บรรยายพิเศษ 

 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช  
ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและความเป็นมา 

10.00 – 10.20 น. Special Talk : Dr.Tan Koh Siang 
Some common but notable bivalve molluscs from Songkhla Lagoon, southern 
Thailand 

10.20 – 10.40 น. Special Talk : Associate Professor Dr.Kitichate Sridith 
The vegetation of Songkhla Lake Basin 

13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม  
กุ้งเคยในระบบทะเลสาบสงขลา 

ก้าหนดการน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
A : อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ (Taxonomy and biodiversity) 

เวลา ID ผู้น้าเสนอ ชื่อผลงาน 
10.40 – 11.00 น. SLS2022-A01 ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ โรติเฟอร์สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลกที่พบในทะเล

น้อย ทะเลสาบสงขลา 
11.00 – 11.20 น. SLS2022-A02 รุจินาถ ศรีวุ่น ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์

ตอนพืชที่คาดว่าสามารถสร้างสารชีวพิษ บริเวณ
ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 

11.20 – 11.40 น. SLS2022-A03 สุกัญญา ด้าช ู Morphological investigation and length-
weight relationships of long-snouted 
pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) 
from two different environments 

11.40 – 12.00 น. SLS2022-A04 อวัศยา พิมสาย สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
B : นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิศยาเชิงสังคมและเชิงระบบนิเวศ 

(Population ecology, community ecology, ecosystem ecology) 
14.00 – 14.20 น. SLS2022-B01 เอกนรินทร์ รอดเจริญ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าและ

ตะกอนดินบางประการต่อประชาคมผู้ผลิตขั นปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

14.20 – 14.40 น. SLS2022-B02 สืบพงศ์ สงวนศลิป ์ ชีววิทยาและการแพร่กระจายของปลาสอดกระโดง 
Poecilia velifera (Regan, 1914) ชนิดพนัธุ์ต่าง
ถิ่นในลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
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วันที่ 22 มกราคม 2564 
14.40 – 15.00 น. SLS2022-B03 ลุตฟี หะยีวาจ ิ อิทธิพลของหอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei 

(Récluz, 1849) ต่อสังคมสัตว์หน้าดิน ในคลอง
พะวง ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย 

15.00 – 15.20 น. SLS2022-B04 กร่ิงผกา วังกุลางกูร การระบาดและการรุกรานของหอยสองฝาต่างถิน่ใน
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา: ที่มา ผลกระทบ และ
แนวทางการจัดการ 

ก้าหนดการน้าเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์(Poster Presentation) 
15.40 – 15.50 น. SLS2022-P01 ณัฐชา ขันทะสีมาเฉลิม การแข่งขันระหว่างหอยสองฝาพื นเมืองและหอยสอง

ฝาต่างถิ่นที่รุกราน ในทะเลสาบสงขลา 
15.50 – 16.00 น. SLS2022-P02 ธัชนนท์ ศิณโส การส้ารวจความแปรผันของความเค็ม ความลึก และ

ความหลากหลายของเคร่ืองมือประมงในทะเลสาบ 
 

วันที่ 23 มกราคม 2565 
ก้าหนดการบรรยายพิเศษ 

 
รายละเอียดห้องประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom 

Join Zoom Meeting: 
https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd=WDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09 

Meeting ID: 971 6869 0249   |   Passcode: 4851 
 

08.30 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ 

 ดร.ชวลิต วิทยานนท์  
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในเอสทูรี่ทะเลสาบสงขลา 

10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ประดิษฐ์  
การปนเปื้อนของมลพษิในทะเลสาบสงขลา 

ก้าหนดการน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
C : เพาะเลี ยงและการประมง (Aquacultures and fisheries) 

เวลา ID ผู้น้าเสนอ ชื่อผลงาน 
09.30 – 09.50 น. SLS2022-C01 จิระยุทธ รื่นศิริกุล การศึกษาการเพาะพนัธุ์ปลาขี ตงั (Scatophagus 

argus) ในโรงเพาะฟักและความเชื่อมโยงกับ
นิเวศวิทยาของปลาธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา 
 

https://www.google.com/url?q=https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd%3DWDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1643355151325867&usg=AOvVaw3Tk5u_JAQBaJtqEnwuXjOx
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วันที่ 23 มกราคม 2565 
D : สมุทรศาสตร์และมลพิษ (Oceanography and pollution) 

11.00 – 11.20 น. SLS2022-D01 กมลนาวนิ อินทนูจิตร Characterization of natural organic matter and 
its contribution to trihalomethane formation 
in Lower Songkhla Lake Basin 

11.20 – 11.40 น. SLS2022-D02 เมธิณี อยู่เจริญ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-
19 ต่อกิจกรรมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะยอ 
จังหวัดสงขลา 

B : นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิศยาเชิงสังคมและเชิงระบบนิเวศ 
(Population ecology, community ecology, ecosystem ecology) 

11.40 – 12.00 น. SLS2022-B05 สันติ นลิวัตน ์ สถานการณ์การเกยตื นของโลมาอิรวดี Orcaella 
brevirostris (Owen in Gray, 1866) ในทะเลสาบ
สงขลา 
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ข้อแนะน้าส้าหรับผู้น้าเสนอผลงาน 

 
การน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
 จัดท้าสไลด์โดยโปรแกรม Power Point 2003 ขึ นไป โดยมีหลักเกณฑ์การน้าเสนอผลงาน ดังนี   
1. น้าเสนอผลงานไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที) หากผู้น้าเสนอ ผลงานใช้เวลา

มากกว่าที่ก้าหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการน้าเสนอผลงานของท่านและเปิดโอกาสให้ซักถามได้จนครบตาม
ก้าหนดเวลา ทั งนี ในการน้าเสนอแต่ละครั ง จะมีเจ้าหน้าที่จับเวลาให้ท่าน โดยในนาทีที่ 13 จะมีเสียงกร่ิงดังขึ น 1 
ครั ง และ เม่ือครบก้าหนด 15 นาที จะมีเสียงกริ่งดังขึ น 2  ครั ง 

2. ผู้น้าเสนอผลงานเข้าประจ้าห้องน้าเสนอก่อนเวลาเร่ิมต้นอย่างน้อย 15 นาที  
3. หลังจากที่เข้า Zoom Link แล้ว ให้ Share slide Power Point ของท่านด้วยตนเอง  
4. ขอให้ตั งชื่อเข้าห้อง Zoom ด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน - ชื่อ นามสกุล และใช้ Background ของงานประชุม 
5. จัดส่งไฟล์ส้ารองน้าเสนอผลงาน สกุลไฟล์ .ppt, .pptx หรือ .pdf มายัง Email : lakesymposium2022@gmail.com 

ภายในวันที่  20 มกราคม 2565 โดยขอให้ตั งชื่อไฟล์ด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน – ชื่อ นามสกุล 
(ยกตัวอย่าง : SLS2022-A001 ธนภัทร สุระกุล)  

 
การน้าเสนอผลงาน E-Poster 
 การน้าเสนอ E-Poster จัดท้าโปสเตอร์ขนาด 90x120 ซม. โดยใช้ฟอนต์ TH Sarabun ขนาด 32 ขึ นไป โดย
เจ้าหน้าที่จะน้าโปสเตอร์ (สกุลไฟล์ .jpg) ที่ท่านได้แนบมาพร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อน้าเสนอผลงานโพสในหน้าเพจ 
Facebook ของงานประชุมวิชาการในวันที่ 21 มกราคม 2565 และน้าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี   

1. น้าเสนอผลงานไม่เกิน 5 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที (รวม 10 นาที) หากผู้น้าเสนอ ผลงานใช้เวลามากกว่า
ที่ก้าหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการน้าเสนอผลงานของท่านและเปิดโอกาสให้ซักถามได้จนครบตามก้าหนดเวลา 
ทั งนี ในการน้าเสนอแต่ละครั ง จะมีเจ้าหน้าที่จับเวลาให้ท่าน โดยในนาทีที่ 3 จะมีเสียงกร่ิงดังขึ น 1 ครั ง และ เม่ือ
ครบก้าหนด 5 นาที จะมีเสียงกริ่งดังขึ น 2  ครั ง 

2. ผู้น้าเสนอผลงานเข้าประจ้าห้องน้าเสนอก่อนเวลาเร่ิมต้นอย่างน้อย 15 นาที  
3. หลังจากที่เข้า Zoom Link แล้ว ให้ Share screen ไฟล์ poster ของท่านด้วยตนเอง  
4. ขอให้ตั งชื่อเข้าห้อง Zoom ด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน - ชื่อ นามสกุล และใช้ Background ของงานประชุม 
5. จัดส่งไฟล์ส้ารอง E-Poster สกุลไฟล์ .jpg และ .pdf มายัง Email : lakesymposium2022@gmail.com 

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยขอให้ตั งชื่อด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน – ชื่อ นามสกุล  
(ยกตัวอย่าง : SLS2022-P001 ธนภัทร สุระกุล) 

 

หมายเหตุ  
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Background ของงานประชุมวิชาเพื่อใช้เป็นพื นหลังในช่วงระหว่างการน้าเสนอผลงาน 
และเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/sls2022/ 
 

 

https://www.sci.psu.ac.th/sls2022/

