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สาสน์ อภิรดี ซ้วนตั้น และอรินทม์ งามนิยม.. 2553. 60 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 60 ป ีมศว ศรีสง่าแห่งมหานคร สถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อ
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ชาวต่างชาต.ิ น. 445 – 453 ใน proceeding งานประชุม “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั งที่ 3 ประจ าป ี2552” Vol.2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
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108 ใน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) ปีที ่1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร. 



8) ชวิศร์ อรรถสาสน ์สุภาพร สกุสีเหลือง นลินา ประไพรักษ์สิทธิ ์รักชนก โคโต และอภิรดี ซ้วนตั้น. 2554. การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. 6 น. ใน CD proceeding การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ คร้ังที่ 5”. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร. 

9) สุภาพร สกุสีเหลือง รักชนก โคโต วิรงรอง ดวงใจ ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ ์ธราดล เทพอารีนันท์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ชวิศร์ อรรถสาสน ์อภิรดี ซ้วนตั้น 
และอรินทม์ งามนิยม. 2554. บูรณาการส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวผา่นอดีตของจังหวัดราชบุรี: 
กรณีศึกษา พันธุกรรมที่น่าสนใจของลักษณะหกเล็บและชาติพันธุ์ไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั งที่ 5. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร. 

10) สุภาพร สกุสีเหลือง รักชนก โคโต วิรงรอง ดวงใจ ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ ์ธราดล เทพอารีนันท์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ชวิศร์ อรรถสาสน ์อภิรดี ซ้วนตั้น 
และอรินทม์ งามนิยม. 2554. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้บนพื้นฐานความหลากหลายทางชวีภาพของสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้า้พระปรง อา้เภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. 5 น. ใน CD proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรนีครินทรวิโรฒวิชาการ ครั งที่ 5”. มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร. 

11) รักชนก โคโต สุภาพร สุกสีเหลือง ชวิศร์ อรรถสาสน์ อภิรดี ซ้วนตั้น และอรินทม์ งามนิยม. การส้ารวจพรรณสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าและแหล่งน้้า 4 แห่ง 
ในอ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพือ่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพือ่การศึกษาเชิงนิเวศ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 
2554. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 207-227. กรุงเทพมหานคร. 

12) อรินทม์ งามนิยม บุษบา ปันยารชุน รักชนก โคโต และ สุภาพร สุกสีเหลือง. การกระจายตัวของเซลล์อิมมูโนรีแอกทีฟ Bcl-2 ในสมองของปลาซิว
ข้าวสาร (Oryzias minutillus, Teleostei) วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2554. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 129-
143. กรุงเทพมหานคร. 

13) ปิยนุช ศรชัย  รักชนก โคโต  และเสริมศิริ จันทรเปรม. วิธีและปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสูก่ลว้ยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิง
อนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเปน็พาหะ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 

14) Siriruk Sarawaneeyaruk*, Onanong Pringsulaka, Supattra Wichalek, Rakchanok Koto, and Sukhumaporn Sukkhum. 2014. 

The effect of domestic wastewater from Thailand’s Saen Saeb canal on plant growth and rhizosphere microorganisms. 
Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (6), 627-632. 
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