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5 กนัยายน 2560 13.00-13.35 น. 573090182-7  นางสาวศิรประภา มาลี Early renal graft function deterioration in 

recipients with preformed anti-MICA 

antibodies: partial contribution of 

complement-dependent cytotoxicity

รศ. ดร. ชาญวิทย์ ลีลา

ยุวัฒน์

1/1

13.35-14.10 น. 573090024-5  นายธิติวุฒิ ภทัรามรุต A Rapid Zika Diagnostic Assay to 

Measure Neutralizing Antibodies in 

Patients

อ. ดร. อภญิญา จุ๊สกลุ 1/2

14.10-14.45 น. 573090153-4  นางสาวชลธิชา ไชยโภค Combination of cephalosporins with 

vancomycin or teicoplanin enhances 

antibacterial effect of glycopeptides 

against heterogeneous vancomycin-

intermediate Staphylococcus aureus  

(hVISA) and VISA

รศ. ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิ

ตานนท์

1/3

14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. 573090144-5 นางสาวสุพตัรา คกมิ Sensitivity of Helicobacter pylori 

detection by Giemsa staining is poor in 

comparison with immunohistochemistry 

and fluorescent in situ hybridization and 

strongly depends on inflammatory 

activity. 

ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ 1/4

15.30-16.05 น. 573090038-4 นางสาวรักษณิา เฉิดเลิศ Potential use of cord blood for Hb E 

hemoglobinopathy screening 

programme using capillary 

electrophoresis

รศ. ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ 1/5

16.05-16.20 น.
12 กนัายน 2560 13.00-13.35 น. 573090051-2  นางสาวฉัตรติกานต์ 

จ าปายงค์

Development of a multiplex loop-

mediated isothermal amplification 

methods for the simultaneous detection 

of Salmonella  spp. and Vibrio 

parahaemolyticus .

รศ.ดร. โชติชนะ วิไล

ลักขณา

1/6

13.35-14.10 น. 573090181-9 นางสาวศันศนยี์ อนวุรรณ์ Impact of weight loss on waist 

circumference and the components of 

the metabolic syndrome

รศ. ดร. เยาวลักษณ์ ธีระ

เจตกลู

1/7

14.10-14.45 น. 573090052-0 นางสาวอริสา งัดสันเทยีะ Evaluation of a new phenotypic OXA-48 

disk test for differentiation of OXA-48 

carbapenemase-producing 

Enterobacteriaceae clinical isolates.

รศ. ดร.อรุณวดี  ชนะวงศ์ 1/8
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14.55-15.30 น. 573090019-8  นางสาวฐิติมา ศรีโพธิ์ A Novel Topical Combination Ointment 

with Antimicrobial Activity against 

Methicillin-Resistant Staphylococcus 

aureus, Gram-Negative Superbugs, 

Yeasts, and Dermatophytic Fungi.

ผศ. ดร. อรุณน ี สังกา 1/9

15.30-16.05 น.

19 กนัยายน 

2560

13.00-13.35 น. 573090172-0  นางสาวพธุิตา เทพพทิกัษ์ A molecular study on the role of alpha-

hemoglobin-stabilizing protein in 

hemoglobin H disease.

รศ. กลุนภา ฟู่เจริญ 1/10

13.35-14.10 น. 573090184-3 นางสาวศิริเกศ ขนนัไทย An absence of platelet activation 

following thalidomide treatment in 

vitro or in vivo

รศ. ดร. นนัทรัตน ์โฆ

มานะสิน

1/11

14.10-14.45 น. 573090167-3 นางสาวนริชา ละออง

กลาง

Early detection of breast cancer using 

total biochemical analysis of peripheral 

blood components: a preliminary study

รศ.ดร.จุรีรัตน ์ดาดวง 1/12

14.45-14.55 น.

14.55-15.30 น. 573090151-8 นางสาวชนนธ์ิดา ชัยชมภู Retrospective and prospective 

evaluation of the Carbapenem 

inactivation method for the detection of 

carbapenemase-

producing Enterobacteriaceae .

รศ. ดร.อรุณวดี  ชนะวงศ์ 1/13

15.30-16.05 น.
17 ตุลาคม 2560 13.00-13.35 น. 573090001-7  นางสาวซอฟาต ตาเฮ Assessment of microalbuminuria and 

albumin creatinine ratio in patients with 

type 2 diabetes mellitus 

รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง 1/14

13.35-14.10 น. 573090146-1 นางสาวกมลชนก มลูลิ

สาร

A new paper-based analytical device for 

detection of Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase deficiency

รศ. ดร. กนกวรรณ แสน

ไชยสุริยา

1/15

14.10-14.45 น. 573090174-6  นางสาวแพรววลี วินทะ

ไชย

Diagnosis of common 

hemoglobinopathies among South East 

Asian population using capillary 

isoelectric focusing system

รศ. กลุนภา ฟู่เจริญ 1/16

14.45-14.55 น.

14.55-15.30 น. 573090161-5 นางสาวดวงกมล รุจิพฒิุ Brain tumour differentiation: rapid 

stratified serum diagnostics via 

attenuated total reflection Fourier-

transform infrared spectroscopy.

รศ.ดร.จุรีรัตน ์ดาดวง 1/17
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15.30-16.05 น. 573090159-2  นายณัฐภทัร กล่ินสุคนธ์ Helicobacter pylori and Its Virulence 

Factors' Effect on Serum Oxidative DNA 

Damages in Adults With Dyspepsia.

ผศ. ดร. อรุณน ี สังกา 1/18

16.05-16.20 น.

24 ตุลาคม 2560 13.00-13.35 น. 573090150-0  นางสาวเจนจิรา พรชัย

กติต์ิ

Elevated Serum Hepcidin Levels during 

an Intensified Training Period in Well-

Trained Female Long-Distance Runners

รศ.ดร.เกรียงไกร กจิเจริญ 1/19

13.35-14.10 น. 573090154-2  นางสาวชลธิชา ทองยศ Evaluation of Sysmex XN-1000 High-

Sensitive Analysis (hsA) Research Mode 

for Counting and Differentiating Cells in 

Cerebrospinal Fluid.

รศ.ดร.เกรียงไกร กจิเจริญ 1/20

14.10-14.45 น. 573090192-4  นางสาวอรอมุา แทนค า Frataxin expression in reticulocytes of 

non-splenectomized and 

splenectomized patients with HbE-β-

thalassaemia.

รศ. ดร.อ าพร  ไตรภทัร 1/21

14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. 573090005-9 นางสาวพรนภิา  ทอง

อ าไพ

Efficacy of low- and moderate- intensity 

statins for achiving low- density 

lipoprotein cholesterol targets in Thai 

type 2 diabetic patients 

ผศ. วิสุทธิ ์กงัวานตระกลู 1/22

15.30-16.05 น. 573090168-1 นางสาวปรารถนา สิงขรณ์ Evaluation of Helicobacter 

pylori  Infection in Patients with Chronic 

Hepatic Disease.

ผศ. ดร. พรทพิย์ ปิ่นละออ 1/23

16.05-16.20 น.

31 ตุลาคม 2560 13.00-13.35 น. 573090123-3 นายสุรเดช ธรรมเกษตร Risk assessment of gene variants for neonatal hyperbilirubinemia in Taiwanผศ. นพมาศ เข็มทองหลาง 1/24

13.35-14.10 น. 573090162-3 นายกรรณะ ปทัมธรรมกลุ Clinical Significance of UGT1A1  Genetic Analysis in Chinese Neonates with Severe Hyperbilirubinemiaผศ. นพมาศ เข็มทองหลาง 1/25

14.10-14.45 น. 573090039-2  นางสาวรุจิกร ตรีริยะ Urinary cotinine concentrations in preschool children showed positive associations with smoking fathersผศ. ล่ิมทอง พรหมดี 1/26

14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. 573090196-6 นางสาวอไุรลักษณ์ 

จ าปาทอง

Infection with Helicobacter bilis but not 

Helicobacter hepaticus was Associated 

with Extrahepatic Cholangiocarcinoma. 

ผศ. ดร. พรทพิย์ ปิ่นละออ 1/27

15.30-16.05 น. 573090180-1  นางสาววิริญาภรณ์ ศิริ

รวง

An electrochemical sensor for fast 

detection of wound infection based on 

myeloperoxidase activity.

ผศ.ดร.ราตรี ทวิชากร

ตระกลู

1/28
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16.05-16.20 น.
7 พฤศจิกายน 

2560

13.00-13.35 น. 573090020-3  นางสาวทพิาพร แสนดา

หมื่น

Inhaled corticosteroids increase blood 

neutrophil count by decreasing the 

expression of neutrophil adhesion 

molecules Mac-1 and L-selectin

ผศ. ดร. ไพเกษม แสนยา

นสิุน

1/29

13.35-14.10 น. 573090013-0 นางสาวเกวลิน จูประสงค์ Phenotype of mutations in the promoter region of the β-globin geneอ.ดร.สุภาวดี  แย้มศรี 1/30

14.10-14.45 น. 573090158-4 นางสาวณัฐชิตา จึง

กาญจนา

Rapid Detection and Differentiation of 

Clonorchis sinensis  and Opisthorchis 

viverrini Using Real-Time PCR and High 

Resolution Melting Analysis.

ดร. อญัชลี เตชะเสน 1/31

14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. สอบ
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