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Brain Derived Neurotrophic Factor Protein ในกลุม่ นิสิตชายที่ไม่ได้ ออกกาลังกาย. ศรี นครินทรวิโรฒวิชาการ
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2. การประชุมและเสนอผลงานวิชาการเรื่ อง "The importance of Fc-region glycosylation in the
protective effect of a human IgG1 chimaeric anti-RS virus monoclonal antibody" ในงานประชุมวิชาการ
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galanga and Quercus infectoria against eight reference strain microorganisms" ในงาน The 55th
International Congress & Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant research ระหว่างวันที่ 2-6
กันยายน 2007 ณ ประเทศออสเตรี ย
4. การประชุมและเสนอผลงานวิชาการเรื่ อง "Antibacterial activities of Coptis chinensis and Glycyrrhiza
glabra against seven bacterial associated with human gastrointestinal infections" ในงาน The 55th International

Congress & Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant research ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2007
ณ เมืองกลาส ประเทศออสเตรี ย
5. การประชุมและเสนอผลงานวิชาการเรื่ อง “Effects of Moringa Oleifera Lam. on atherosclerotic
development in hypercholesterolemic rabbits” ในงาน The 10th Congress of the European Association
for Clinical Pharmacology and Therapeutics ระหว่างวันที่ 26-29 มิถนุ ายน 2011 ณ เมืองบูดาเปส ประเทศ
อังการี
6. การประชุมและเสนอผลงานวิชาการเรื่ อง “Steam aerosolization improved vasoconstriction
response in lipopolysaccharide-induced septic rats” ในงาน The 10th Congress of the European
Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics ระหว่างวันที่ 26-29 มิถนุ ายน 2011 ณ เมือง
บูดาเปส ประเทศอังการี
7. การประชุมและเสนอผลงานวิชาการเรื่ อง “Effect of stem aerosolization on heat shock protein
expression in rats” ในงาน The 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology
and Therapeutics ระหว่างวันที่ 26-29 มิถนุ ายน 2011 ณ เมืองบูดาเปส ประเทศอังการี
8. การประชุมและเสนอผลงานวิชาการเรื่ อง “ Susceptibility of leptospira to xanthones and
synergistic effects with antibiotics” ในงาน The 11th Congress of the European
Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2556 ณ เมือง
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