สรุปตารางการเสนอ MT-Research -2560
การนาเสนอ ว ันพฤห ัสบดี ที่ 2, 9, 16, 23 พย. 2560 การนาเสนอ 15 นาที สอบถาม 10 นาที
Date
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา (และกรรมการ)
2-พ.ย.-60
ห้อง 218
9:00-9:30 ศ.ดร.อ ้อยทิพย์ ณ ถลาง
9:30-10:00

อ.ดร.สว่าง เพชรวิเศษ

กรรมการกลาง (เพิม
่ )
รศ.ดร.กษมา สุภนรานนท์
ผศ.ดร. สุดาวดี คงขา
ผศ. ดร. ไข่มก
ุ ด์ ช่างศรี
อ.ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์

10:00-10:30 อ.ดร.สว่าง เพชรวิเศษ
10:30-11:00 ผศ.ดร.อเนก ภูท
่ อง
13:00-13:30 อ.ดร.สิรน
ิ ารถ ชูเมียน
อาจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร (Co)
13:30-14:00 อ.ดร.สิรน
ิ ารถ ชูเมียน
ผศ.ดร.ฌลณต เกษตร (Co)
14:00-14:30 ผศ.ดร.ฌลณต เกษตร

ผศ.ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์
ผศ.ดร.เอกชล มุกดา
รศ.ดร.กษมา สุภนรานนท์
อ.ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์

14:30-15:00 ผศ.ดร.ฌลณต เกษตร
9-พ.ย.-60
ห้อง 218
9:00-9:30 รศ.ดร.ธีรกุล อาภรณ์สวุ รรณ
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล (Co)
9:30-10:00 รศ.ดร.มาลินี พงศ์เสวี

ผศ.ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์
อ.ดร.องค์อม
ุ า ณ ถลาง

10:00-10:30 รศ.ดร.มาลินี พงศ์เสวี
13:00-13:30 ผศ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก ้ว-เคร็นซ์
รศ.ดร.ฮานส์ รูด ี้ กรามส์ (Co)
13:30-14:00 ผศ.ดร.เสกสรร สโมสรสุข
รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข(Co)
นางนริศรา มังกรแก ้ว(Co)
14:00-14:30 รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข
ผศ.ดร.เสกสรร สโมสรสุข (Co)
รศ.ดร.ประเสริฐ วงศ์วฒ
ั นารัตน์ (Co)
ดร.ธีวฒ
ั นา ภาระมาตย์ (Co)
16-พ.ย.-60
ห้อง 304
9:00-9:30 อ.ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์
9:30-10:00

รศ.ดร.มาลินี พงศ์เสวี
รศ.ดร.กษมา สุภนรานนท์

น ักศึกษา

่ ห ัวข้อวิจ ัย
ชือ

น.ส.เบญจมาพร คุรน
ิ ทร์
น.ส.สิรลักขณ์ ลิม
้ ประเสริฐ
น.ส. พิมลพรรณ โยธวงศ์
น.ส. ฮาวา ยา
นายกัตภณ โนดไธสง
ิ
น.ส.ประกายพรึก ริมดุสต
น.ส.กนกวรรณ วงศ์เดช
น.ส.ฐิตาพร ช่างเรือ
น.ส.บุณฑริก ฉั ตรอมรรัตน์
นายอานนท์ เฟื่ องนคร
นายชุตพ
ิ ันธุ์ ลาภวงศ์อนั นต์
น.ส.พัชรีรัตน์ วงศ์อส
ิ รภาพ
น.ส.พัทธ์ธรี า พอนอ่วม
น.ส.กาญจนาพร เอือ
้ สุวฒ
ั น์
น.ส.ธนวรรณ สุกันโท
น.ส.อารียา เปี่ ยมทรัพย์

Prevalence of GYPBs Alleles in Southern Thai Blood Donnors

น.ส.ปราณปรียา สิทธิกรเมธากุล
น.ส.อัจฉราพร สุนทรพงศ์
น.ส.ณั ฐชยา ฉวีรัตน์

Anti-proliferative mechanism of BAMP 28 on carbapenam-resistant enterobacteriaceae

น.ส.สุกานดา ไชโสกเชือก
น.ส.นวพร เลิศตระกูล
น.ส.อาทิมา ไชยรัตน์
นายวรรณวัฒน์ คชวรรณ
น.ส.กรกนก นาคอุดม
น.ส.พิชญาภา บุรณะชีวน
ิ
น.ส.ลักษิกา วีระพงศ์
น.ส.นั นทิชา เม่นทรัพย์

Antimicrobial peptide KLK induce Denddritic cell proliferation
The effect of Antimicrobial peptide to increasenumber of Vgamma 9 Vdelta2 T lymphocyte
Anti-fungal effect of cinnamaldehyde and eugenol in combination with fluconazole against Candida sp.
Development of immumo dot blot for influenza B vaccine efficiency assessment
Non-invasive ABO genotyping using simple PCR
Blood group phenotypeing from finger-stick blood by using a simple evaluation method on filter paper
Evaluation of human sperm morphology using computerized analysis with CASA and microscopic examination after black rice extract staining method

Effect of Trichloroethylene to human chromosome abnormalities
Trichloroethylene induces micronucleus formation in human
Immunohistochemistry of Calcium binding protein of the liver fluke Opisthorchis viverrini
Detection of eae gene in diarrheagenic bacteria by using colony blot hybridization

Isolation of fungal endophytes in banana for screening of bioactive compound from fungal endophytes from Homthong banana

น.ส.กัลยรัตน์ ดอกไม ้
ผศ.ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์
อ.ดร.องค์อม
ุ า ณ ถลาง

ผศ.ดร.จิราภรณ์ คุ ้ยทรัพย์

10:00-10:30 ผศ.ดร.จิราภรณ์ คุ ้ยทรัพย์
้ มัง่ (Co)
นายอนุรักษ์ เชือ
รศ..ฐิตม
ิ นรัตน์ ดวงจันทรา (Co)
ผศ.ดร.ศรีนวล สมรูป (กรรมการ)
13:00-13:30 รศ.พอ.ถวัลย์ ฤกษ์ งาม
รศ.ดร.มาลินี พงศ์เสวี
อ.ดร.สมศักดิ์ ฟองสุภา (Co)
ผศ.ดร. สุดาวดี คงขา
13:30-14:00 รศ.ดร. รัชนีวรรณ อุน
่ แพทย์
ผศ.ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์ (Co)
14:00-14:30 รศ.พอ.ถวัลย์ ฤกษ์ งาม
ผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ (Co)
23-พ.ย.-60
ห้อง 218
9:00-9:30 อ.ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย
ผศ.ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์

น.ส.มณฑิตา ประสมทอง
น.ส.กัลยกร พฤกธารา
นายชุตพ
ิ งศ์ บุญลือ
น.ส.จุฑาภรณ์ จันทร์คง
น.ส.ณั ฐฐาพร กิจดี
น.ส.ณั ฐชลี เขีย
้ วแก ้ว

Detection of hookworm in lettuces by Polymerase chain reaction (PCR)
Genetic Polymorphism of Heme oxygenase-1 gene in malaria patients
Development and validation of analytical method for quantitation of quercetin in Thai herbal formulation by using high performance liquid
Chromatography

นายเรืองสิทธิ์ อินทร์ทอง
นายรวินท์ พุทธิดล
ิ ก
น.ส.วรัญญา ศรีรัตนาพร
น.ส.พัชรรินทร์ ขจรพิพัฒน์
ิ ี จิตเมตตา
น.ส.พิชญ์สณ
น.ส.ช ้องมาศ ศรีวเิ ชียร

Analysis of Trace Elements Levels in Thai Elder with Type 2 Diabetes Mellitus

น.ส.จรรยา ขัตติยะ
น.ส.ปิ่ นนรี บุญจันทร์

Effect of autocrine CXCL12/ CXCR4 activation on expression of pyruvate carboxylase in breast cancer cell lines

Antimicrobial activity and stability determination of antimicrobial peptide improved by cyclization
Studies of Zinc, Copper, Selenium and Magnesium levels in Obesity
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Date
9:30-10:00

อาจารย์ทป
ี่ รึกษา (และกรรมการ)
กรรมการกลาง (เพิม
่ )
ผศ.ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย
รศ.ฐิตม
ิ นรัตน์ ดวงจันทรา (กรรมการ)
10:00-10:30 รศ.ดร.พิไลวรรณ ศิรพ
ิ ฤกษ์ พงษ์ -2
ผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ (กรรมการ)
13:00-13:30 อาจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิศ
์ รีกล
ุ อ.ดร.สมศักดิ์ ฟองสุภา
13:30-14:00 อาจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิศ
์ รีกล
ุ
14:00-14:30 ผศ.ดร.พจนีย ์ ศรีมาโนชย์

น ักศึกษา
นายฐิตพ
ิ ันธ์ จงโชติชัชวาลย์
น.ส.ปิ ยภัทร บุญศรี
น.ส.ณั ฐชา เสริมสมบูรณ์
น.ส.กชพรรณ ศรีตระกูล
น.ส.พีรญา พลัดเกตุ
นายทนุวฒ
ั น์ บุญมาก
น.ส.ธนภรณ์ ฉลองชาติ
น.ส.ธารพร เพชรเวียงเหนือ
นายซารีฟ เต๋เอียดหยอ
น.ส.กาญจนณัฐ จารูญศิร ิ

่ ห ัวข้อวิจ ัย
ชือ
Effect of interferon gamma+ 874T/A gene polymorphism on the severity of liver complication in human immunodeficiency virus infected Thais
Effect of ethanol crude extract from Helicters isola fruit on 3T3-L1 adipogenesis
Determination of electron transport chain gene expression and apoptosis in EV71-infected human neuronal cell
Cloning of IRF-3 Promoter into Luciferase Reporter Plasmid
Impact of cholera toxin propharge genetic arrangement on V. cholera 01 genome on cholera toxin production

