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[1] เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ และ อาภาภรณ บุลสถาพร. มวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของพรรณไม ในพื นที่

สนามกอลฟ กรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั งที่ 6 
"งานวิชาการรับใชสังคม", 2560 

[2] ณัฐกานต์ ท าทัน, กนกวรรณ สลุงอยู่, เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ และ ปิยาภรณ์ สุภัคด ารงกุล. การศึกษาการใช้
แบคทีเรียเชื อผสมในการย่อยสลายน  ามันและน  าเสียปนเปื้อนน  ามัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั งที่ 5 (ASTC2016) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร 

[3] อิสรี รอดทัศนา, เทอดพงศ์, ศรีสุขพันธุ์, กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย, อัญชุลี การดี. การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวม และบ าบัดน  าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั งที่ 5 "งานบริการวิชาการรับใช้สังคม". 26 พฤษภาคม 2560. มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ. 

[4] มิตรชัย รัตนวงศ์ และเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์. การศึกษาศักยภาพการน  าตะกรันของเตาอุ่นน  าเหล็กจาก
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