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1 ดวงมณี วองรัตนะไพศาล คณะวิทยาศาสตร Effects of annealing temperature on structural, 

optical and electrical properties evolution of 

Cs0.17FA0.83Pb (I0.83Br0.17)3 perovskite

เกาหลีใต (6วัน) ตั้งแตวันที่ 

21-ส.ค.-65 ถึงวันที่

 27-ส.ค.-65

40,000.00 40,000.00 Poster 

Presentation

2 เอกรัฐ บุญเชียง คณะวิทยาศาสตร Blockchain for supply chain traceability: a 

survey

ญี่ปุน (7วัน) ตั้งแตวันที่ 

01-ก.ค.-65 ถึงวันที่

 8-ก.ค.-65

40,000.00 40,000.00 Oral 

Presentation

3 ญาศินี จักรพันธุ วิทยาลัยการศึกษาและ

การจัดการทางทะเล

Computing Survey Assessing Digital Business 

Status: Simaon’s Pradu Hang Dam Thai native 

Chicken Farm

เนปาล (4วัน) ตั้งแตวันที่ 

19-ก.ค.-65 ถึงวันที่

 23-ก.ค.65

6,500.00 6,500.00 Oral 

Presentation

4 สุธี วังเตือย วิทยาลัยการศึกษาและ

การจัดการทางทะเล

Collagens from the Tail Tendon of Tuna 

(Katsuwonus pelamis): Extraction, Properties, 

and Characterization

ไอรแลนด (6วัน) ตั้งแตวันที่ 

17-ก.ย.-65 ถึงวันที่

 23-ก.ย.65

117,400.00 70,000.00 Poster 

Presentation

5 ณิชนันท โอสถาพันธุ คณะแพทยศาสตร Post-dialysis heart rate variability predicted 

mortality in chronic hemodialysis patients

สเปน (6วัน) ตั้งแตวันที่ 

24-ส.ค.-65 ถึงวันที่

 30-ส.ค.65

94,000.00 70,000.00 Poster 

Presentation

6 ภานุวัฒน ลาภพิเศษพันธุ คณะแพทยศาสตร A CADAVERIC STUDY DETERMINING OPTIMAL 

TECHNIQUES FOR ULTRASOUND-GUIDED 

PARASTERNAL INTERCOSTAL PLANE BLOCK

กรีซ (10วัน) ตั้งแตวันที่ 

16-ม.ิย.-65 ถึงวันที่

 26-ม.ิย.65

128,327.50 70,000.00 Poster 

Presentation

7 กนกพงศ สุภาราญ คณะแพทยศาสตร Donepezil prevents cognitive impairment and 

gut epithelial disruption in doxorubicin-treated 

rats

สหรัฐอเมริกา (12วัน) ตั้งแตวันที่ 

28-ก.ค.-65 ถึงวันที่

 9-ส.ค.65

70,000.00 70,000.00 Poster 

Presentation
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8 กิตตพิันธุ ฤกษเกษม คณะแพทยศาสตร The effect of standard compression adjuvant 

with a tailored exercise training program on 

health-related quality of life outcomes in 

treating adults with venous leg ulcer: a 

randomized controlled trial

ตุรกี (7วัน) ตั้งแตวันที่ 

10-ก.ย.-65 ถึงวันที่

 17-ก.ย.65

91,000.00 70,000.00 Poster 

Presentation

9 วรัตม ลีลาพรพิสิฐ คณะทันตแพทยศาสตร Efficacy of calcium hydroxide–loaded 

poly(lactic-co-glycolic acid) biodegradable 

nanoparticles as an intracanal medicament for 

antimicrobial activity against 

endodontopathogenic microorganisms in a 

multi-species bacterial-fungal biofilm model: 

an ex vivo

ฮังการี (6วัน) ตั้งแตวันที่ 

05-ก.ย.-65 ถึงวันที่

 11-ก.ย.65

82,090.00 70,000.00 Oral 

Presentation

10 ลินดา เอื้อไพบูลย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ

Life is a mess: Resilience, self-esteem, mental 

health, and adverse events in Young Adults 

Living with Perinatal HIV with virologic non-

suppression in Northern Thailand

แคนาดา (8วัน) ตั้งแตวันที่ 

25-ก.ค.-65 ถึงวันที่

 2-ส.ค.65

70,000.00 70,000.00 Poster 

Presentation
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