
ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

1 BMO1 11.00-11.15 น. นายณฐัพล ทศันวิจิตรวงศ์ มหาวิทยาลยัมหิดล ชีวเคมี การแสดงออกของโปรตีนเอ็มซีแอล-1 ท่ีกระตุน้ผ่าน
ทาง STAT3 มีความเก่ียวขอ้งกบัความไวต่อยาเจมไซ
ทาบีนในเซลลม์ะเร็งท่อน ้าดีของมนุษย์

408

2 BMO2 11.15-11.30 น. นางสาวทิยานนัท ์       
เจือกโวน้

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ผลของท่อนาโนคาร์บอนท่ีผ่านการปรับปรุงดว้ยกรด
ต่อสมบติัโฟโตคะตะไลซิสของไททาเนียมไดออกไซด์

415

3 BMO3 11.30-11.45 น. นางสาวกุลดา การะยศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยแีละการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม

การเปรียบเทียบคุณภาพน ้าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพระหวา่งนาขา้วอินทรียร์ะบบการผลิตแบบเปียก
สลบัแห้งและนาขา้วเคมีในพ้ืนท่ี อ. หนัคา จ. ชยันาท

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

5 BMO5 13.00-13.15 น. นางสาวจริยา ขวญัทอง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในฝุ่ นถนน จากโรงงาน
แยกช้ินส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และชุมชนใกลเ้คียงใน
ประเทศไทย

443

6 BMO6 13.15-13.30 น. นางสาวมลัลิกา  กลัน่บุศย์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คลินิกศึกษาทางสตัว
แพทย์

ผลของชนิดสารละลายเจือจาง อตัราส่วนการเจือจาง 
ความเร็วในการป่ัน และบรรจุภณัฑใ์นการขนส่ง ต่อ
อตัราการเคล่ือนท่ี และความคงทนต่อเยือ่หุม้เซลลอ์สุจิ
ในน ้าเช้ือมา้แช่เยน็

450

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  (ระดบัปริญญาโท)

ณ ห้อง 3507 ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

7 BMO7 13.30-13.45 น. นายสิปปวิชญ ์ปัญญาตุย้ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารจดัการ
ทางดิน

ผลของแคลเซียมซิลิเกตท่ีมีต่อการงอกของเมล็ดและ
การเจริญเติบโตของตน้กลา้ขา้วพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105

460

8 BMO8 13.45-14.00 น. นางสาวดวงทิพย ์มโนคุน้ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยอีาหาร คุณสมบติัการเป็นสารตา้นออกซิเดชนัของไบโอแอค
ทีฟเปปไทด์จากเศษครีบอกปลานิล

467

9 BMO9 14.00-14.15 น. นางสาวสุขฤทยั ตรีมงคล มหาวิทยาลยัมหิดล จุลชีววิทยา ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนยนีแบบทรานสดกัชัน่
และสณัฐานวิทยาของซาลโมเนลลาเฟจท่ีพบใน
ประเทศไทย

476

10 BMO10 14.15-14.30 น. นางสาวอ่อนตาล  อฒัจกัร มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยชีีวภาพ องคป์ระกอบอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือผลิตไฮโดรเจนจาก
ไฮโดรไลเสทกระดาษหนงัสือพิมพโ์ดยกลุ่มจุลินทรีย์
ไม่ใชอ้ากาศในมูลชา้ง

485

ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

1 BMP1 13.30-14.30 น. นายอาทิตย ์หิรัญโสทร มหาวิทยาลยัมหิดล ชีวเคมี ศึกษาหนา้ท่ี ของCD44v6ในมะเร็งท่อน ้าดี 492

2 BMP2 13.30-14.30 น. นางสาวณฐัธยาน์ หงษ์
สิงห์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมี การเสริมฤทธ์ิระหวา่งอนุภาคเงินนาโนกบัยาเซฟตาซิ
ดีมในการยบัย ั้งเช้ือ Burkholderia pseudomallei

500

3 BMP3 13.30-14.30 น. นางสาวภาวินี ศิริทองสุข มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมี ประสิทธิภาพและกลไกการงานของอนุภาคเงินนาโน
ในต่อการยบัย ั้งเช้ือ Burkhoderia pseudomallei

509

4 BMP4 13.30-14.30 น. นางสาวแคทลียา จินดา
พรประเสริฐ

มหาวิทยาลยัมหิดล ชีวเคมี บทบาทของอินเตอร์ลิวคิน-6 ในการบุกรุกเซลล์
เน้ือเยือ่ของเซลลม์ะเร็งท่อน ้าดี

518

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  1 (ระดบัปริญญาโท)

ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

5 BMP5 13.30-14.30 น. นางสาวปานวาด ทองชยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์

การจ าแนกลกัษณะทางฟีโนไทป์ของเช้ือมาลาสซี
เซียสปีชีส์ท่ีแยกไดจ้ากผูป่้วยโรคเกล้ือนโดยวิธีการ
ดั้งเดิมท่ีใชก้นัทัว่ไป

523

6 BMP6 13.30-14.30 น. นายพิทวสั สมุทรนาวี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมี การศึกษากลไกของเปปไทด์ตา้นจุลชีพในการยบัย ั้งไบ
โอฟิลม์จากแบคทีเรีย

530

7 BMP7 13.30-14.30 น. นางสาวอมรรัตน์ ถือเงิน มหาวิทยาลยัมหิดล เภสชัศาสตร์ชีวภาพ การพฒันาวิธี loop-mediated isothermal amplification 
ส าหรับการตรวจสอบยนี  blaCTX-M1  ในเช้ือ 
Escherichia coli และ Klebsiella  pneumoniae อยา่ง
รวดเร็ว

539

8 BMP8 13.30-14.30 น. นางสาวสถิดาภรณ์ เขียว
สา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ จุลชีววิทยาประยกุต์ การคดัแยกเช้ือแอคติโนมยัซีทท่ีสามารถละลาย
ฟอสเฟตและสร้างสารไซเดอร์โรฟอร์จากดินบริเวณ
รอบรากตน้ขา้ว

547

9 BMP9 13.30-14.30 น. นายศุทธิวตั ขนัแกว้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

จุลชีววิทยาประยกุต์ การพฒันาวิธีใชเ้ซลลเ์พาะเล้ียงเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแบคคิวโลไวรัสในการขนส่งยนีเขา้
สู่กุง้

554

10 BMP10 13.30-14.30 น. นายพนาพฒัน์ ไพเราะ มหาวิทยาลยัเทโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี

จุลชีววิทยาประยกุต์ การศึกษาหนา้ท่ีและโครงสร้างสามมิติของโปรตีน 
ICP35 ในไวรัสตวัแดงดวงขาว

561

11 BMP11 13.30-14.30 น. นางสาวนพวรรณ เดช
รักษา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ จุลชีววิทยาประยกุต์ การคดัแยกแบคทีเรียกรดอะซิติกเพ่ือการผลิต
น ้าส้มสายชูหมกัจากขา้วเหนียว

569



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

12 BMP12 13.30-14.30 น. นางสาวศิริพร ตนัติ
พฒันานนท์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมี การออกแบบและประเมินการใชง้านของอิมมูโน
เซนเซอร์เพ่ือตรวจวิเคราะห์ดชันีช้ีวดัความเครียด
ออกซิเดชนัและความชรา F2-isoprostanes

575

13 BMP13 13.30-14.30 น. นายเตชวตั บุญประคอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยกีารอาหาร ผลของวสัดุคลา้ยซูริมิจากเน้ือไก่ท่ีแยกกระดูกดว้ย
เคร่ืองต่อลกัษณะคุณภาพบางประการของไก่ยอ

583

14 BMP14 13.30-14.30 น. นางสาวชไมพร มหายศ
ปัญญา

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยกีารอาหาร การศึกษาสมบติัทางกายภาพและเคมี และดีซอร์พชนั
ไอโซเทิร์มของหน่อไมไ้ผ่ตง

591

15 BMP15 13.30-14.30 น. นายเอกชยั เดชเรืองศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ธุรกิจเทคโนโลยแีละ
การจดัการนวตักรรม

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมชาใบหม่อนพร้อมด่ืมท่ีมีสารต่อตา้นอนุมูล
อิสระสูง โดยใชน้วตักรรมไมโครเอนแคปซูเลชนั

600

16 BMP16 13.30-14.30 น. นายศิวนนัท ์ดวงใหญ่ มหาวิทยาลยัมหิดล เภสชัชีวภาพ โมเลกุลาร์ด๊อกก้ิงและฤทธ์ิการยบัย ั้งอะซิทิลโคลีนเอส
เทอเรสของสาร 
(N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4yl)methyl)-4-hydroxy-
3-methoxycinnamamide

608

17 BMP17 13.30-14.30 น. นางสาวมนทิรา จนัถาวร มหาวิทยาลยัมหิดล เภสชัศาสตร์ชีวภาพ การประเมินฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียจากสารสกดัหยาบ
เอทิลอะซีเตทของแอคติโนมยัสีทท่ีแยกจาก
ส่ิงแวดลอ้มทางบกของไทย

618

18 BMP18 13.30-14.30 น. นางสาวนนัท์ิจารี หอม
นาน

มหาวิทยาลยัมหิดล เภสชัชีวภาพ ฤทธ์ิตา้นอกัเสบของน ้ามนัหอมระเหยจากสมุนไพร
ไทยในหลอดทดลอง

628

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  2 (ระดบัปริญญาโท)

ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

19 BMP19 13.30-14.30 น. นางสาวพิลาวลัย ์ ไชยมีสุข มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยกีารอาหาร การเหลือรอดของเช้ือ Lactobacillus acidophilus และ
 Lactobacillus casei ในไอศกรีมขา้วกลอ้งมนัปู

634

20 BMP20 13.30-14.30 น. นางสาววิไลภรณ์ สงขกุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จุลชีววิทยาประยกุต์ ประสิทธิภาพของสารสกดัใบชาส าหรับการยบัย ั้ง
แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

641

21 BMP21 13.30-14.30 น. นางสาวอาทิตยา วงค์
ตระกูลแกว้

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จุลชีววิทยาประยกุต์ การใชส้ารสกดัพลูเพ่ือยบัย ั้งจุลินทรียใ์นผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางสมุนไพรบางชนิด

648

22 BMP22 13.30-14.30 น. นางสาววชัรียา วงษห์าญ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยชีีวภาพ การผลิตไสก้รอกอีสานเสริมแกมมาอะมิโนบิวทีริกแอ
สิด(กาบา)โดยใชเ้ช้ือบริสุทธ์ิ Lactobacillus plantarum
 SKKL1

654

23 BMP23 13.30-14.30 น. นางสาวธญัลกัษณ์ ตั้งตวั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จุลชีววิทยาประยกุต์ ฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และ
ฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัของสารสกดัพืชสมุนไพร

665

ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

24 BMP24 13.30-14.30 น. นางสาวชรินทร์ ขอพ่ึง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ การเพาะเล้ียงสาหร่าย Chlorella sp. แบบเฮเทอโรท
รอฟดว้ยน ้าหมกัมูลไสเ้ดือนดิน

673

25 BMP25 13.30-14.30 น. นางสาวปรียานุช ลาขุนทด มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีววิทยา ผลของการขาดน ้าต่อการเปล่ียนแปลงสถานะของน ้า
ในใบขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีโครโมโซม 9 บางส่วน
ถูกแทนท่ีดว้ยยนีทนแลง้

679

กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  3 (ระดบัปริญญาโท)

ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

26 BMP26 13.30-14.30 น. นายณฐัพศิน วงษพิ์พฒัน์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นิติวิทยาศาสตร์ การประมาณความสูงจากลายพิมพฝ่์าเทา้ในชาติพนัธุ์ภู
ไทจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

688

27 BMP27 13.30-14.30 น. นางสาวกมลวรรณ เจริญ
พานิชสนัติ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เทคโนโลยกีารเกษตร การศึกษาแบคทีเรียร่วมอาศยัชนิดทุติยภูมิของเพล้ีย
จกัจัน่ Matsumuratettix hiroglyphicus  พาหะน าโรค
ใบขาวออ้ย

696

28 BMP28 13.30-14.30 น. นางสาวปัทมา เพง็ไพบูลย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีววิทยาส าหรับครู การศึกษาเบ้ืองตน้สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินใน
น ้าตกธารทิพย ์อุทยานแห่งชาติเขาคอ้

701

29 BMP29 13.30-14.30 น. นางสาวนีรนุช ยิม้ผ่อง
สวสัด์ิ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีววิทยา ดีเอ็นเอบาร์โคด้เพ่ือการระบุชนิดของพืชวงศ ์
Amaryllidaceae

710

30 BMP30 13.30-14.30 น. นายวิศรุต ศรีจรรยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เทคโนโลยชีีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสน

การศึกษาโปรโมเตอร์ของยนี 14-3-3 Zeta ในกุง้ขาว
แปซิฟิก

721

31 BMP31 13.30-14.30 น. นางสาววราภรณ์ ม่ิงเมือง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีววิทยาส าหรับครู องคป์ระกอบชนิดของคลาโดเซอแรนในพ้ืนท่ีชุ่มน ้า
หนองนารี จงัหวดัเพชรบูรณ์

728

32 BMP32 13.30-14.30 น. นางสาวอญัชุลี  ยศก าธร มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ปริมาณสารคาร์โบซลัแฟนบนมือของเกษตรกรผูป้ลูก
ผกัคะนา้ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

737

33 BMP33 13.30-14.30 น. นางสาวรุ่งทิพย ์แสงกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม การกกัเก็บคาร์บอนของหญา้ในหลงัคาเขียว 745


