รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (ระดับปริญญาโท)
ณ ห้ อง 3507 ชั้ น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่
1

รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
BMO1 11.00-11.15 น. นายณัฐพล ทัศนวิจิตรวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาขา

ชื่อเรื่อง
การแสดงออกของโปรตีนเอ็มซีแอล-1 ที่กระตุน้ ผ่าน
ทาง STAT3 มีความเกี่ยวข้องกับความไวต่อยาเจมไซ
ทาบีนในเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีของมนุษย์

ชีวเคมี

2

BMO2 11.15-11.30 น. นางสาวทิยานันท์
เจือกโว้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลของท่อนาโนคาร์บอนที่ผ่านการปรับปรุ งด้วยกรด
ต่อสมบัติโฟโตคะตะไลซิสของไททาเนียมไดออกไซด์

415

3

BMO3 11.30-11.45 น. นางสาวกุลดา การะยศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม

การเปรี ยบเทียบคุณภาพน้ าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพระหว่างนาข้าวอินทรี ยร์ ะบบการผลิตแบบเปี ยก
สลับแห้งและนาข้าวเคมีในพื้นที่ อ. หันคา จ. ชัยนาท

425

4

BMO4 11.45-12.00 น. Mr.Le Ngoc Ninh

Khon Kaen University

Interdisciplinary
Veterinary Science

Level of Formaldehyde and Its Health Effects among
Veterinary Students in the Gross Anatomy Laboratory
of Khon Kaen University

433

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ การจัดการสิ่ งแวดล้อม ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่ นถนน จากโรงงาน
แยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และชุมชนใกล้เคียงใน
ประเทศไทย

5

BMO5 13.00-13.15 น. นางสาวจริ ยา ขวัญทอง

6

BMO6 13.15-13.30 น. นางสาวมัลลิกา กลัน่ บุศย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลินิกศึกษาทางสัตว
แพทย์

ผลของชนิดสารละลายเจือจาง อัตราส่วนการเจือจาง
ความเร็ วในการปั่น และบรรจุภณ
ั ฑ์ในการขนส่ง ต่อ
อัตราการเคลื่อนที่ และความคงทนต่อเยือ่ หุม้ เซลล์อสุจิ
ในน้ าเชื้อม้าแช่เย็น

หน้ า
408

443

450

ที่
7

รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
BMO7 13.30-13.45 น. นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุย้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อเรื่อง
ผลของแคลเซียมซิลิเกตที่มีต่อการงอกของเมล็ดและ
การเจริ ญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

หน้ า
460

BMO8 13.45-14.00 น. นางสาวดวงทิพย์ มโนคุน้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการจัดการ
ทางดิ
น อาหาร
เทคโนโลยี

8

คุณสมบัติการเป็ นสารต้านออกซิเดชันของไบโอแอค
ทีฟเปปไทด์จากเศษครี บอกปลานิล

467

9

BMO9 14.00-14.15 น. นางสาวสุขฤทัย ตรี มงคล มหาวิทยาลัยมหิ ดล

จุลชีววิทยา

ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนยีนแบบทรานสดักชัน่
และสัณฐานวิทยาของซาลโมเนลลาเฟจที่พบใน
ประเทศไทย
องค์ประกอบอาหารที่เหมาะสมเพือ่ ผลิตไฮโดรเจนจาก
ไฮโดรไลเสทกระดาษหนังสือพิมพ์โดยกลุ่มจุลินทรี ย ์
ไม่ใช้อากาศในมูลช้าง

476

10 BMO10 14.15-14.30 น. นางสาวอ่อนตาล อัฒจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีชีวภาพ

485

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 1 (ระดับปริญญาโท)
ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่
1
2

รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
BMP1 13.30-14.30 น. นายอาทิตย์ หิ รัญโสทร
BMP2 13.30-14.30 น. นางสาวณัฐธยาน์ หงษ์
สิงห์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีวเคมี
ชีวเคมี

3

BMP3 13.30-14.30 น. นางสาวภาวินี ศิริทองสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

BMP4 13.30-14.30 น. นางสาวแคทลียา จินดา
พรประเสริ ฐ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาขา

ชื่อเรื่อง
ศึกษาหน้าที่ ของCD44v6ในมะเร็ งท่อน้ าดี
การเสริ มฤทธิ์ระหว่างอนุภาคเงินนาโนกับยาเซฟตาซิ
ดีมในการยับยั้งเชื้อ Burkholderia pseudomallei

หน้ า
492
500

ชีวเคมี

ประสิทธิภาพและกลไกการงานของอนุภาคเงินนาโน
ในต่อการยับยั้งเชื้อ Burkhoderia pseudomallei

509

ชีวเคมี

บทบาทของอินเตอร์ลิวคิน-6 ในการบุกรุ กเซลล์
เนื้อเยือ่ ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี

518

ที่
5

รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
BMP5 13.30-14.30 น. นางสาวปานวาด ทองชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์

ชื่อเรื่อง
การจาแนกลักษณะทางฟี โนไทป์ ของเชื้อมาลาสซี
เซียสปี ชีส์ที่แยกได้จากผูป้ ่ วยโรคเกลื้อนโดยวิธีการ
ดั้งเดิมที่ใช้กนั ทัว่ ไป

หน้ า
523

6

BMP6 13.30-14.30 น. นายพิทวัส สมุทรนาวี

ชีวเคมี

การศึกษากลไกของเปปไทด์ตา้ นจุลชีพในการยับยั้งไบ
โอฟิ ล์มจากแบคทีเรี ย

530

7

BMP7 13.30-14.30 น. นางสาวอมรรัตน์ ถือเงิน มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal amplification
สาหรับการตรวจสอบยีน blaCTX-M1 ในเชื้อ
Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae อย่าง
รวดเร็ ว

539

8

BMP8 13.30-14.30 น. นางสาวสถิดาภรณ์ เขียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สา

จุลชีววิทยาประยุกต์

การคัดแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทที่สามารถละลาย
ฟอสเฟตและสร้างสารไซเดอร์โรฟอร์จากดินบริ เวณ
รอบรากต้นข้าว

547

9

BMP9 13.30-14.30 น. นายศุทธิวตั ขันแก้ว

จุลชีววิทยาประยุกต์

การพัฒนาวิธีใช้เซลล์เพาะเลี้ยงเพือ่ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแบคคิวโลไวรัสในการขนส่งยีนเข้า
สู่ กงุ้

554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

10 BMP10 13.30-14.30 น. นายพนาพัฒน์ ไพเราะ

มหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอม จุลชีววิทยาประยุกต์
เกล้าธนบุรี

การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างสามมิติของโปรตีน
ICP35 ในไวรัสตัวแดงดวงขาว

561

11 BMP11 13.30-14.30 น. นางสาวนพวรรณ เดช
รักษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การคัดแยกแบคทีเรี ยกรดอะซิ ติกเพื่อการผลิต
น้ าส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียว

569

จุลชีววิทยาประยุกต์

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 2 (ระดับปริญญาโท)
ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
12 BMP12 13.30-14.30 น. นางสาวศิริพร ตันติ
พัฒนานนท์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเรื่อง
การออกแบบและประเมินการใช้งานของอิมมูโน
เซนเซอร์เพือ่ ตรวจวิเคราะห์ดชั นีช้ ีวดั ความเครี ยด
ออกซิเดชันและความชรา F2-isoprostanes

หน้ า
575

ชีวเคมี

13 BMP13 13.30-14.30 น. นายเตชวัต บุญประคอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของวัสดุคล้ายซูริมิจากเนื้อไก่ที่แยกกระดูกด้วย
เครื่ องต่อลักษณะคุณภาพบางประการของไก่ยอ

583

14 BMP14 13.30-14.30 น. นางสาวชไมพร มหายศ
ปัญญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมี และดีซอร์พชัน
ไอโซเทิร์มของหน่อไม้ไผ่ตง

591

15 BMP15 13.30-14.30 น. นายเอกชัย เดชเรื องศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม

การศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่มชาใบหม่อนพร้อมดื่มที่มีสารต่อต้านอนุมูล
อิสระสูง โดยใช้นวัตกรรมไมโครเอนแคปซูเลชัน

600

16 BMP16 13.30-14.30 น. นายศิวนันท์ ดวงใหญ่

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เภสัชชีวภาพ

โมเลกุลาร์ด๊อกกิ้งและฤทธิ์การยับยั้งอะซิทิลโคลีนเอส
เทอเรสของสาร
(N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4yl)methyl)-4-hydroxy3-methoxycinnamamide

608

17 BMP17 13.30-14.30 น. นางสาวมนทิรา จันถาวร มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ

การประเมินฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ยจากสารสกัดหยาบ
เอทิลอะซีเตทของแอคติโนมัยสีทที่แยกจาก
สิ่ งแวดล้อมทางบกของไทย

618

18 BMP18 13.30-14.30 น. นางสาวนันทิ์จารี หอม
นาน

เภสัชชีวภาพ

ฤทธิ์ตา้ นอักเสบของน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพร
ไทยในหลอดทดลอง

628

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาขา

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
19 BMP19 13.30-14.30 น. นางสาวพิลาวัลย์ ไชยมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อเรื่อง
การเหลือรอดของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และ
Lactobacillus casei ในไอศกรี มข้าวกล้องมันปู

หน้ า
634

20 BMP20 13.30-14.30 น. นางสาววิไลภรณ์ สงขกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุลชีววิทยาประยุกต์

ประสิทธิภาพของสารสกัดใบชาสาหรับการยับยั้ง
แบคทีเรี ยก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

641

21 BMP21 13.30-14.30 น. นางสาวอาทิตยา วงค์
ตระกูลแก้ว

จุลชีววิทยาประยุกต์

การใช้สารสกัดพลูเพือ่ ยับยั้งจุลินทรี ยใ์ นผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางสมุนไพรบางชนิด

648

22 BMP22 13.30-14.30 น. นางสาววัชรี ยา วงษ์หาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตไส้กรอกอีสานเสริ มแกมมาอะมิโนบิวทีริกแอ
สิด(กาบา)โดยใช้เชื้อบริ สุทธิ์ Lactobacillus plantarum
SKKL1

654

23 BMP23 13.30-14.30 น. นางสาวธัญลักษณ์ ตั้งตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุลชีววิทยาประยุกต์

ฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิค และ
ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพร

665

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 3 (ระดับปริญญาโท)
ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
24 BMP24 13.30-14.30 น. นางสาวชริ นทร์ ขอพึ่ง

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 BMP25 13.30-14.30 น. นางสาวปรี ยานุช ลาขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อเรื่อง
การเพาะเลี้ยงสาหร่ าย Chlorella sp. แบบเฮเทอโรท
รอฟด้วยน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน

หน้ า
673

ชีววิทยา

ผลของการขาดน้ าต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ า
ในใบข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่โครโมโซม 9 บางส่วน
ถูกแทนที่ดว้ ยยีนทนแล้ง

679

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
26 BMP26 13.30-14.30 น. นายณัฐพศิน วงษ์พิพฒั น์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา
นิติวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง
การประมาณความสูงจากลายพิมพ์ฝ่าเท้าในชาติพนั ธุ์ภู
ไทจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้ า
688

27 BMP27 13.30-14.30 น. นางสาวกมลวรรณ เจริ ญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พานิชสันติ

เทคโนโลยีการเกษตร

การศึกษาแบคทีเรี ยร่ วมอาศัยชนิดทุติยภูมิของเพลี้ย
จักจัน่ Matsumuratettix hiroglyphicus พาหะนาโรค
ใบขาวอ้อย

696

28 BMP28 13.30-14.30 น. นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยาสาหรับครู

การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินใน
น้ าตกธารทิพย์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

701

29 BMP29 13.30-14.30 น. นางสาวนีรนุช ยิม้ ผ่อง
สวัสดิ์

ชีววิทยา

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพือ่ การระบุชนิดของพืชวงศ์
Amaryllidaceae

710

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 BMP30 13.30-14.30 น. นายวิศรุ ต ศรี จรรยา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
31 BMP31 13.30-14.30 น. นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีชีวภาพ
การศึกษาโปรโมเตอร์ของยีน 14-3-3 Zeta ในกุง้ ขาว
ลและชี
แปซิปฟระกอบชนิ
ิก
ชีโมเลกุ
ววิทยาส
าหรัวบสารสน
ครู
องค์
ดของคลาโดเซอแรนในพื้นที่ชุ่มน้ า
หนองนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

721
728

32 BMP32 13.30-14.30 น. นางสาวอัญชุลี ยศกาธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริ มาณสารคาร์โบซัลแฟนบนมือของเกษตรกรผูป้ ลูก
ผักคะน้า ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

737

33 BMP33 13.30-14.30 น. นางสาวรุ่ งทิพย์ แสงกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การกักเก็บคาร์บอนของหญ้าในหลังคาเขียว

745

