ตารางชือนักศึกษา และโครงงาน
โครงงานที
ชือเรือง
1.
ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรทีม ตี อ่ เชือ ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ 2009 ในหลอดทดลอง
2.
ศึกษาโปรตีนทีส กัดจากพยาธิ Fasciola gigantica
การศึกษาอัตราการเพิม จํานวนไวรัสและ
3.
chemokines จาก Synoviocytes ทีต ดิ เชือ ไวรัส
ชิคนุ กุนยาในกลุ่มทีแ ยกได้จากผูป้ ว่ ยและกลุ่มที
ก่อให้เกิดพลาคขนาดใหญ่
4.
การศึกษายุงในสกุล Armigeres พาหะนําพยาธิฟิ
ลาเรีย ในปา่ ยางพารา จังหวัดกาญจนบุร ี
ประเทศไทย
5.
การประเมินค่าความเป็ นพิษของสารฟลาโวนในการ
ต่อต้านเซลล์มะเร็งตับ
6.
การแสดงออกของ MMP และตัวยับยังของ

MMP
ในเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) หลังการติดเชือ
ไวรัสเด็งกี
7.
การพัฒนามัลติเ พลกซ์พซี ีอาร์สาํ หรับการตรวจหา
เชือ Clostridium difficile ในตัวอย่างทางคลินกิ
8.
การแยกและศึกษาคุณสมบัตขิ องซาลโมแนลลาฟาจ
ทีพ บจากโรงเลีย งโคนมในประเทศไทย
การตรวจวินจิ ฉัยการแสดงออกของยีนในระยะมี
9.
เพศของเชือ Plasmodium falciparum โดยวิธ ี
Reverse transcription-loop-mediated
isothermal amplification (RT-LAMP)
10.
การประยุกต์ใช้เทคนิค Quartz Crystal
Microbalance เพือ ศึกษาอัตราการเจริญของ
Escherichia coli
11.
การเร่งการเพิม จํานวนเซลล์ไมโอบลาสต์ของหนู
เมาส์ (C2C12) โดย
เทสทอสเตอโรน
12.
บุคลิกหมีหมาในศูนย์ฟื นฟู จังหวัด เพชรบุร,ี
ประเทศไทย
13.
ศักยภาพของแบคทีเรียผสมเพือ ส่งเสริมผลผลิต

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

จตุรพล แสวงเจริญ

BI-O-01

ชลลดา พละราช

BI-O-02

ฐิตอิ าภา ทองศักดิ I

BI-O-03

นันท์นลิน เห่งรวย

BI-O-04

ริญญาภรณ์ เพ็งชาติ

BI-O-05

กิตติยา อิสลาม

BI-O-06

ปิ ยพงศ์ แฮดพนัส

BI-O-07

สารัช วงศ์สนุ ทรพจน์

BI-O-08

กฤษณา บุญภา

BI-P-01

ณัฎฐดนัย วาฤทธิ I

BI-P-02

แคทลียา เจริญพรรค

BI-P-03

ชูกยี รติ เนตรจอมไพร

BI-P-04

ธนารักษ์ สงฆ์ประสิทธิผล
I

BI-P-05
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โครงงานที
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

ชือเรือง
อ้อยในกระถางและแปลงเกษตร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไวในการ
ตอบสนองต่อยาควินินกับ กับ Pfmdr1
polymorphism ของเชือ มาลาเรียสายพันธุ์
รุนแรง (Plasmodium falciparum) ในประเทศ
ไทย
การศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดลําต้นกับจํานวน
วงเนือไม้ของต้นปอหูชา้ งสยาม
การบอกชนิดเชือ Clostridium perfringens ด้วย
วิธ ี Multiplex PCR
การศึกษาความชุกของ อะแคนทามีบาในดินที
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ศาลายา
และกาญจนบุรี
การย่อยสลายนํามันดีเซลทีป นเปื อนในนําโดยใช้
Bacterial consortium
การตรวจสอบสถานะการเติมฟอสเฟตบนโปรตีน
D1
ในสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว ( Chlamydomonas
reinhardtii )
การสร้างพลาสมิดทีม ยี นี ทีเ กีย วข้องกับการพัฒนา
ระยะมีเพศของเชือ Plasmodium falciparum
เพือ ใช้ตรวจระดับการแสดงออกของยีนในระยะ
มีเพศ
การสํารวจพืชในเหมืองทองทุง่ คํา
ผลของจังหวะรอบวันและสภาวะไร้ออกซิเจนต่อ
พฤติกรรมการตรึงไนโตรเจนของสาหร่ายสีเขียว
แกมนําเงิน Cyanothece สายพันธุต์ า่ งๆ
ผลของการลดไนโตรเจนในอาหารต่อการสะสม
ไขมันในสาหร่าย Tetraselmis sp.
การศึกษาลักษณะของไวรัสชิคุนกุนยาทีไ ด้จาก
ผูป้ ว่ ยทีม อี าการรุนแรง และผูป้ ว่ ยทีม อี าการไม่
รุนแรง
การคัดเลือกเชือ ราทีแ ยกได้จากพืน ทีเ หมืองทองคํา
ในจังหวัดเลยเพือ ศึกษาความทนทานต่อโลหะ
หนัก แคดเมียม ตะกัว และ ทองแดง

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

ธีระ โพยมทิพย์

BI-P-06

นลัทพร พันธุก์ าฬสินธุ์

BI-P-07

นัทธมน มาลัยศรี

BI-P-08

กชพร สร้อยเกลียว

BI-P-09

ผกามาศ เนียมสําเภา, สินี
นาฏ เหลาคํา

BI-P-10

ภัทรพงษ์ พลเสน

BI-P-11

วรางคณา โสพันธ์

BI-P-12

วานิสสา หาญแก้ว

BI-P-13

วิเศษ บํารุงวงศ์

BI-P-14

สกาวรัตน์ ผลประสาท,
อรทัย แก้วใบงาม

BI-P-15

สริสา ณ ป้อมเพ็ชร์

BI-P-16

สารินี โฉมแก้ว

BI-P-17
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โครงงานที
ชือเรือง
26.
การศึกษาบุคลิกภาพของชะนีเปรียบเทียบกับ
ชิมแปนซีและมนุษย์
27.
ชีวสารสนเทศสําหรับการระบุตาํ แหน่งของตัว
ควบคุมการแสดงออกของยีนและ ยีนเป้าหมาย
จากตัวควบคุมการแสดงออกทีส นใจ
การแสดงออกและทําให้บริสทุ ธิของคาเตปซิ
นบี4
I
28.
และ คาเตปซินบี 5
จากพยาธิใบไม้ตบั เขตร้อน ฟาสซิโอลา
ไจแกนติกา
29.
การศึกษาความเป็ นไปได้ของยีนทีเ ป็ นเป้าหมาย
ของตัวควบคุม SoxR ใน Xanthomonas
campestris pv. Campestris
30.
ศึกษาการสะสมแคดเมียมของเฟิรน์ ราชินแี ละ
บอสตันเฟิรน์ ภายใต้การเลีย งโดยระบบไฮโดรโพ
นิก
31.
การประเมินความเป็ นพิษของสารสกัดพืชสมุนไพร
ในเซลล์MDCKโดยวิธM
ี TS assay
32.
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยีนโปรตีนอีของเชือ ไวรัสเดงกี
ชนิดทีส องและความรุนแรงของโรคในผูป้ ว่ ยหลัง
การติดเชือ
33.
การศึกษาและเปรียบเทียบโปรตีนในตับหนูแฮม
สเตอร์สปี ชสี ์ Mesocricetus auratus ทีต ดิ เชือ
และไม่ตดิ เชือ พยาธิใบไม้ตบั
34.
การติดเชือ ร่วมของไวรัสชิคุนกุนย่าและไวรัสเดนโซ่
ในยุงลายสวน
35.
ผลกระทบของ NaCl ต่อการเจริญเติบโตและเม
แทบอลิซมึ ของสาหร่ายนําจืด Chlorella
vulgaris.
36.
ประสิทธิภาพในการไล่ยุงลายบ้านพาหะของโรค
ไข้เลือดออกของนํามันหอมระเหยจากใบแมงลัก
37.
การเจริญเติบโตของชัน แคมเบียมท่อลําเลียงของ
พืชเบิกนําในปา่ เขตร้อน (ปอหูชา้ ง,
Macaranga siamensis) ในขนาดต้นทีแ ตกต่าง
กันในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

สาโรช เตติวฒ
ั น์

BI-P-18

สิรชิ ยั สาครวิศว

BI-P-19

เสาวภา เขมะสมบูรณ์

BI-P-20

อังคณา บุญญกนก

BI-P-21

กนกพร ถกลกิจสกุล

BI-P-22

นัฐพร บุญเสริฐ

BI-P-23

รัชนีวรรณ เอีย มลาภะ

BI-P-24

ศศิกญ
ั ญา เถลิงศก

BI-P-25

อาภามาศ ศักดิแก้
I ว

BI-P-26

นคนันท์ สนองหงอก

BI-P-27

ธนพล สังวาลเพชร

BI-P-28

วานิช วานิชานนท์

BI-P-29
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