
 
1 ภาคปกติ กลุ่มที่ 2 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 2 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม  

วิชำ 459 491 สัมมนำทำงเทคนิคกำรแพทย์ (Seminar in Medical Technology)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ส ำหรับนักศึกษำเทคนิคกำรแพทย์   ชั้นปีที่ 4 (ภำคปกติ)  

กลุ่มที่ 2 (ภำษำไทย) สถำนที่ ห้องบรรยำย 2 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ล ำดับที ่

15 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นางสาวณหทัย  อุตมะมูล Effect of culture media and 
nutrients on biofilm grown kinetics 
of laboratory and clinical strains of  
Enterococcus faecalis. 
 

รศ.พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์ 2/1 

 9.35-10.10 น. นางสาวกวินา  สกุลวานิช
เจริญ 

Simplified protocol for DNA 
extraction and amplification of 2 
molecular markers to detect and 
type Giardia duodenalis. 
 

รศ.ภาณุทรรศน์  กฤชเพชรรัตน์ 2/2 

 10.10-10.45 น. นายกิตตวิัฒน์  อัครพัฒน ์ Comparison of Hepatitis C Virus 
RNA and antibody detection in 
dried blood spots and plasma 
specimens. 
 

อ.ดร. อมรรัตน์  จ าเนียรทรง 2/3 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.35 น. นายภาณุพงศ์  มุกน าพร Exposure to pyrethroids insecticides 

and serum levels of thyroid-related 
measures in pregnant women. 
 

ผศ.จินดารัตน์  ตระกูลทอง 2/4 

 13.35-14.10 น. นางสาวฐิติพร  สิทธิวงศ์ Evaluation of the new red cell 
parameters on Beckman Coulter 
DxH800 in distinguishing iron 
deficiency anaemia from 
thalassaemia trait. 
 

อ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี 2/5 

 14.10-14.45 น. นางสาวนิศากร  คงเสถียร Hematological Indices for 
Differential Diagnosis of Beta 
Thalassemia Trait and Deficiency 
Anemia. 
 

รศ.ดร. ณัฐยา  แซ่อึ้ง 2/6 

 14.45-14.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 
 
 
 
 
 
 



 
2 ภาคปกติ กลุ่มที่ 2 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 2 

 
 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ล ำดับที ่
16 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นางสาววราลกัษณ์  สาธิสุข A chemiluminescence method to 

detect malondialdehyde in plasma 
and urine. 
 

ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล 2/7 

 9.35-10.10 น. นางสาววัชรี  ทองขาว Investigation of gastrointestinal 
effects of organophosphate and 
carbamate pesticide residues on 
young children. 
 

ผศ.จินดารัตน์  ตระกูลทอง 2/8 

 10.10-10.45 น. นางสาวสิริกาญจน์  ภวภูตา
นนท์ ณ มหาสารคาม 

Loss of human chorionic 
gonadotropin in urine during 
storage at -20˚C 
 

รศ.นพ. สุชาติ  ศิริใจชิงกุล 2/9 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.35 น. นางสาวพรสุดา  มาระมิ่ง Sensitive colorimetric detection of 

Listeria monocytogenes based on 
isothermal gene amplification and 
unmodified gold nanoparticles. 
 

รศ.ดร. โชติชนะ  วิไลลักขณา 2/10 

 13.35-14.10 น. นายกรวิชญ์  บุญพามา Performance Evaluation of Platelet 
Counting by Novel Fluorescent Dye 
Staining in the XN-Series Automated 
Hematology Analyzers. 
 

ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล 2/11 

 14.10-14.45 น. นางสาวฐิติมา  มาศมาลัย Detection of methicillin-resistant 
staphylococcus aureus using a gold 
nanoparticle-based colourimetric 
polymerase chain reaction assay. 
 

รศ.ดร. อรุณลักษณ์  ลุลิตานนท์ 2/12 

 14.45-14.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 
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วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ล ำดับที ่
18 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นายสุภกิจ  แกว้สารภูม ิ DNA vaccine encoding HPV-16 E7 

with mutation in L-Y-C-Y-E pRb-
binding motif induces potent anti-
tumor responses in mice. 
 

ผศ.ดร. ศิริพร  ปรุงวิทยา 2/13 

 9.35-10.10 น. นางสาวน้ าทิพย์ทิพย์วรรณ  
ค าชุม 

DNA hypermethylation and X 
chromosome inactivation are major 
determinants of phenotypic 
variation in women heterozygous 
for G6PD mutations 
 

รศ.ดร.อ าพร  ไตรภัทร 2/14 

 10.10-10.45 น. นางสาวปรัศนี  บญุภิญโญ Endothelial and peripheral blood 
cell activation in -thalassemia 
children. 
 

อ.ดร. วรวรรณ  ชุมเปีย 2/15 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.35 น. นางสาวฉัฐวีณ์  จรัสชัยนันท ์ Antimicrobial resistance of 

Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus isolated 
from food handler’s hands. 
 

ผศ.ดร. อรุณนี  สังกา 2/16 

 13.35-14.10 น. นางสาววัชชิราภรณ์  บูระพิน Prenatal and post-natal screening 
of -thalassemia and hemoglobin E 
genes in Thailand using denaturing 
high performance liquid 
chromatography. 
 

อ.ดร. อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง 2/17 

 14.10-14.45 น. นางสาวศุภนันท์  สุพิน Potential Risks of Hemolysis after 
Short-Term Administration of 
Analgesics in Children with Glucose-
6-Phosphate Dehydrogenase 
Deficiency. 
 

ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง 2/18 

 14.45-14.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 
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วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ล ำดับที ่

19 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นางสาววาสิตา  นวจิตไพบูลย ์ Transcript level of nucleostemin in 
newly diagnosed acute myeloid 
leukemia patients. 
 

ผศ.ดร. ไพเกษม  แสนยานุสิน 2/19 

 9.35-10.10 น. นางสาวศศิกมล  ค้อไผ ่ Rapid Determination of Colistin 
Resistance in Clinical Strains of 
Acinetobacter baumannii by Use of 
the Micromax Assay. 
 

อ.ดร. อัญชลี  เตชะเสน 2/20 

 10.10-10.45 น. นางสาวศิริพร  ไพรเขต Elevated Enterotoxin A Expression 
and Formation in Staphylococcus 
aureus and Its Association with 
Prophage Induction. 
 

อ.ดร. พัชราภรณ์  ทพิยวัฒน์ 2/21 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 


