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15 พฤศจิกายน 

2560

8.30-9.05 น. 573090262-9  นางสาวอัญชลี   ชัยศรี Platelet count and platelet 

indices in women with 

preeclampsia

รศ. ดร. นันทรัตน์ โฆ

มานะสิน

1/1

9.05-9.40 น. 573090242-5  นางสาวมณฑิชา   

ทา้วด่อน

Interlaboratory Reproducibility of 

Blood Morphology Using the 

Digital Microscope.

ผศ. นพมาศ เข็ม

ทองหลาง

1/2

9.40-10.15 น. 573090253-0  นางสาวศิรินภา   

บตุรศรี

Patients who self-monitor blood 

glucose and their unused testing 

results

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง 1/3

10.15-10.25 น.
10.25-11.00 น. 573090244-1  นางสาวรัชนิกร   ยวง

เกตุ

Evaluation of serum lipid profile, 

body mass index, and waistline in 

Chinese  patients with type 2 

diabetes mellitus

รศ. ดร. เยาวลักษณ์ ธี

ระเจตกูล

1/4

11.00-11.35 น. 573090240-9  นางสาวภทัรภร   

รัตนวงศ์เจริญ

Recovery of Platelet Count among 

Apheresis Platelet Donors

 รศ. ดร. ชาญวทิย์ 

ลีลายุวฒัน์

1/5

11.35-11.50 น.
22 พฤศจิกายน 

2560

8.30-9.05 น. 573090222-1  นายจอมไตร ทะสา The observation report of red 

blood cell morphology in 

Thailand teenager by using data 

mining technique

รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง 1/6

9.05-9.40 น. 573090254-9 นางสาวลภสัรดา มี

ทองค า

Risk stratification of acute kidney 

injury using the blood urea 

nitrogen/creatinine ratio in 

patients with acute 

decompensated heart failure

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง 1/7

9.40-10.15 น. 573090235-2 นางประภา   อนันทสุข Detecting Dengue Virus 

Nonstructural Protein 1 (NS1) in 

Urine Samples Using ELISA for the 

Diagnosis of Dengue Virus 

Infection.

ดร. อภญิญา จุ๊สกุล 1/8

10.15-10.25 น.

ชื่อบทความและอาจารยท์ี่ปรึกษา รายวิชา 459 491 สมัมนาทางเทคนิคการแพทย ์ปกีารศึกษา 2560

โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 หอ้งบรรยาย 5 ชั้น 1

พัก

สอบ

พัก
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ชื่อบทความและอาจารยท์ี่ปรึกษา รายวิชา 459 491 สมัมนาทางเทคนิคการแพทย ์ปกีารศึกษา 2560

โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 หอ้งบรรยาย 5 ชั้น 1

10.25-11.00 น. 573090249-1  นางสาววภิาวรรณ   

จีนโน

Aceptibility of sputum specimens 

for diagnosing pulmonary 

tuberculosis

รศ. ดร.จุฬารัตน์ ปริ

ยชาติกุล

1/9

11.00-11.35 น. 573090234-4  นายบรรหาร   เย็น

หลักร้อย

Evaluation of diagnostic 

performance of routine 

automated urinalysis and 

association between urinary tract 

infection and leukocytosis

ผศ.ดร.ราตรี ทวชิากร

ตระกูล

1/10

11.35-11.50 น.
6 ธันวาคม 2560 8.30-9.05 น. 573090219-0 นางสาวกุลวดี เหล็กดี A project to improve the 

management of patients on 

warfarin in a primary care setting 

through the introduction of a POC 

analysis

รศ.ดร.อ าพร ไตรภทัร 1/11

9.05-9.40 น. 573090255-6  นายสุพจน์   ตรีโชติ Evaluation of five discriminating 

indexes to distinguish beta- 

thalassemia trait from iron 

deficiency anaemia

อ.ดร.สุภาวดี  แย้มศรี 1/12

9.40-10.15 น. 573090238-6  นางสาวพชัรินทร์   

ภมูิขันธ์

Using Red Cell Indices and 

Reticulocyte Parameters for 

Carrier Screening of Various 

Thalassemia Syndromes

 รศ. ดร. สุพรรณ ฟู่

เจริญ

1/13

10.15-10.25 น.
10.25-11.00 น. 573090239-4 นางสาวไพรรินทร์ 

หล้าสิงห์

Carbapenem Inactivation Method: 

Accurate Detection and Easy 

Interpretation of Carbapenemase 

Production in Enterobacteriaceae 

and Pseudomonas spp

รศ. ดร.อรุณวดี  ชนะ

วงศ์

1/14

11.00-11.35 น. 573090218-2  นางสาวกาญจนา   

วชัรพงศ์

Mobile phone: Reserviors for the 

transmission of nosocomial 

pathogens

 รศ. ดร. อรุณลักษณ์ ลุ

ลิตานนท์

1/15

11.35-11.50 น.

พัก

สอบ

สอบ
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ชื่อบทความและอาจารยท์ี่ปรึกษา รายวิชา 459 491 สมัมนาทางเทคนิคการแพทย ์ปกีารศึกษา 2560

โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 หอ้งบรรยาย 5 ชั้น 1

13 ธันวาคม 2560 8.30-9.05 น. 573090241-7  นางภาวนิี   กันดอก MCV-MCH Value and One Tube 

Osmotic Fragility Test (OTOFT) 

Method for Thalassemia Trait 

Detection in Pregnancies.

 รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ 1/16

9.05-9.40 น. 573090221-3  นายคมสัน   ศรีสิงห์ Hb A1C separation by high 

performance liquid 

chromatography in 

Hemoglobinopathies

 รศ. ดร. สุพรรณ ฟู่

เจริญ

1/17

9.40-10.15 น. 563090161-4 นางสาวจันทมิา  

พรหมจักร์

Screening for Tuberculosis in Health Care 

Workers: Experience in an Italian Teaching 

Hospital

ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะ

สังข์

1/18

10.15-10.25 น.
10.25-11.00 น. 573090261-1  นางสาวอังสุมา  ผา

หวัดง

Diagnosis of intestinal parasitoses: 

Comparison of two commercial 

methods for faecal concentration 

using a polyparasitized artificial 

liquid stool

ดร. อัญชลี เตชะเสน 1/19

11.00-11.35 น. 573090237-8  นางพรทพิย์  ค ามุงคุณ Evaluation of the rapid influenza 

detection tests GOLD SIGN FLU 

and Quick Navi-Flu for the 

detection of influenza A and B 

virus antigens in adults during the 

influenza season

 รศ. ดร. ชาญวทิย์ 

ลีลายุวฒัน์

1/20

11.35-11.50 น.

พัก

สอบ


