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15 พฤศจิกายน 

2560

8.30-9.05 น. 573090243-3 นายมานพ   นลิล้วน A new index to discriminate 

between iro deficiency anemia 

and thalassemia trait

อ.ดร.สุภาวดี  แย้มศรี 2/1

9.05-9.40 น. 573090226-3 นางสาวณัฐิกา พฤกษะศรี Comparison of different methods 

for measurement of electrolytes 

in patients admitted to the 

intensive care unit

ผศ. ล่ิมทอง พรหมดี 2/2

9.40-10.15 น. 573090252-2  นายวีระยุทธ  บวัระภา A model for managing and 

monitoring the quality of 

glucometers used in a high-

volume clinical setting

รศ.ดร.จุรีรัตน ์ดาดวง 2/3

10.15-10.25 น.
10.25-11.00 น. 573090259-8  นางอมรรัตน ์  จูมทอง Smear-positive pulmonary 

tuberculosis and AFB examination 

practices according to the 

standard checklist of WHO’s 

tuberculosis laboratory 

assessment tool in three 

governmental hospitals, Eastern 

Ethiopia

รศ. ดร.จุฬารัตน ์ปริ

ยชาติกลุ

2/4

11.00-11.35 น. 573090225-5 นางณัฏฐชา   สารราษฎร์ The evaluation of MRSA 

survielance cultures by the 

number and combinations of 

anatomical sites.

ผศ. ดร. อรุณน ี สังกา 2/5

11.35-11.50 น.
22 พฤศจิกายน 

2560

8.30-9.05 น. 573090224-7  นายเจนวิทย์   ถิ่นสุข Potential use of cord blood for 

Hb E hemoglobinopathy screening 

programme using capillary 

electrophoresis 

 รศ. กลุนภา ฟู่เจริญ 2/6

9.05-9.40 น. 573090246-7 นางวลาลักษณ์ ต้ังกจิ

จิรวณิช
Assessment of the Reliability of 

the Sysmex XE-5000 Analyzer to 

Detect Platelet Clumps

ผศ. นพมาศ เข็มทองหลาง 2/7
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9.40-10.15 น. 573090227-1  นางสาวณาตยา   

สวนมนลิ
Bacterial Vaginosis and pregnancy 

outcome in Laos, Nigeria

ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ 2/8

10.15-10.25 น.
10.25-11.00 น. 573090264-5  นางอาอซีะห ์  วาแวนิ Type of dyslipidemia and 

achievement of the LDL-

cholesterol goal in chronic kidney 

disease patients at the University 

Hospital

ผศ. วิสุทธิ ์ กงัวานตระกลู 2/9

11.00-11.35 น. 573090223-9  นางจุรีรัตน ์  ตนภู Serum biomarkers reflecting 

specific tumor tissue remodeling 

processes are valuable diagnostic 

tools for lung

ดร. อภญิญา จุ๊สกลุ 2/10

11.35-11.50 น.
6 ธันวาคม 2560 8.30-9.05 น. 573090229-7  นายธนายุทธ   ปลัดกอง Automated red blood cell 

analysis compared with routine 

red blood cell morphology by 

smear review

รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง 2/11

9.05-9.40 น. 573090231-0 นางสาวนภารัตน ์  เห

มทุยั
Normal platelet counts mask 

abnormal thrombopoiesis in 

patients with chronic myeloid 

leukemia

รศ.ดร.อ าพร ไตรภทัร 2/12

9.40-10.15 น. 573090260-3  นางสาวอรวรรณ  บญุ

เชื่อง
Contamination of Dentist's hands 

with and without finger rings

 รศ. ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิ

ตานนท์

2/13

10.15-10.25 น.
10.25-11.00 น. 573090232-8 นายนริวิทธ์   แคนยา Parasite surveys and 

environmenttal management for 

preventation of parasitic  infection 

in cultivated  Barbonymus 

goninotus (Cyprinidae) 

infishponds, in an opisthorchiasis 

endemic area of northest Thailand

ผศ. ดร. พรทพิย์ ปิ่นละออ 2/14
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11.00-11.35 น. 573090233-6  นางสาวนรีูญา   เดชอ

โนทยั
Point-of-admission serum 

electrolyte profile of children less 

than five years old with 

dehydration due to acute 

diarrhoea

ผศ. ล่ิมทอง พรหมดี 2/15

11.35-11.50 น.
13 ธันวาคม 2560 8.30-9.05 น. 573090254-8 นายศุภวัตร์   ตลับทอง Evaluation of an automated digital 

imaging system, nextslide digital 

review network, for examination 

of peripheral blood smears

รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง 2/16

9.05-9.40 น. 573090236-0  นายปณุณัตถ์   วรรณชัย A clinical utility of a strip test for 

influenza A/B and comparison 

with detection by RT PCR 

 รศ. ดร. ชาญวิทย์ ลีลา

ยุวัฒน์

2/17

9.40-10.15 น. 573090251-4 นายวีระพนัธ์   ทองเจิม Establishing a China malaria 

diagnosis reference laboratory 

network for malaria elimination

รศ. ดร.อรุณวดี  ชนะวงศ์ 2/18

10.15-10.25 น.
10.25-11.00 น. 573090220-5  นางคนติตา   ธนาสูรย์ Comparison of digoxin 

concentration in plastic serum 

tubes with clot activator and 

heparinized plasma tubes

ผศ. ล่ิมทอง พรหมดี 2/19

11.00-11.35 น.

พัก

สอบ

สอบ


