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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

Ph. D. (Agricutural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2545
วท.ม. (พยาธววท
ว ยาคลวนก
ว ), คณะแพทยศาสตรย รพ. รามาธวบดด มหาววทยาลลยมหวด ล, ไทย, 2534
วท.บ. (เทคนวคการแพทยย) , คณะเทคนวคการแพทยย มหาววทยาลลยขอนแกนน, ไทย, 2531

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Cell and Molecular Biology, Applied Biochemistry, Immunology, Crocodile

งานส อน
Advanced Cell & Molecular Biology
Advanced Cell and Molecular Biology
Advanced Cell Culture
Advanced in Cell and Molecular Biology
Advanced Research Techniques
Advanced Research Techniques in Bioscience
Animal Cell Culture
Animal Cell Growth
Animal Molecular Physiology
Basic Research Methods in Biology
Basic Research Methods in Zoology
Biogeography
Biological Literature
Cell & Molecular Biology
Cell and Molecular Biology
Cell Biology
Cell Biology for Medical Science
Cell Culture
Cell Structure & Function
Cellular Physiology
Comparative Immunology
Immunology of Parasitic Infections
Industrial Biology
Introduction to Biophysics
Laboratory for Biology
Laboratory in Biology
Molecular Ecology
Nematology
Parasitic Protozoa
Principles of Cell & Molecular Biology
Project in Biology
Project in Zoology
Selected Topics in Biology
Seminar
Seminar in BioScience
Seminatr in Bioscience
Special Problems
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549
การศศก ษาเลชอดจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทยเปปนอาหารเสรวม : ศลก ยภาพของเลชอดจระเขขตอ
น การตวด เชชอ
ช แบคทดเรดยในหนมแรท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด
หนธนววจย
ล มก.
ปป 2549-2551 การเสรวมสรขางฮดโมโกลบวนของหนมวส
ว ตารยทอ
ชด ยมใ
น นสภาวะโลหวต จางจากการขาดธาตธเหลลก หลลงจากการบรวโภคเลชอดจระเขขนาตช จชด พลนธธไ
ย ทยทดท
ช าต ใหขแหขง
ภายใตขความเยลนจลด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2550-2552 การพลฒนาสมต รอาหารทดเช หมาะสมสตาหรลบการเพาะเลดย
ช งปลานวล เชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2551

กระบวนการทดเช หมาะสมในการเกลบรลก ษาดดจระเขข เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาของผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
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ปป 2551
การศศก ษาปรวมาณไอจดเอฟ-วลน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซดร ม
ล จระเขข เพชอ
ช การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารสธขภาพสตาหรลบผมป
ข ว
ป ยโรคเบา
หวาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2551-2553
ชาตว

การววจย
ล และพลฒนาเลชอดจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทยเปปนผลวต ภลณฑยเสรวมอาหารเพชอ
ช สธขภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนง

ปป 2552-2553 ผลของกระบวนการพาสเจอรยไ รสยและการเกลบทดย
ช าวนานตนอคธณภาพโปรตดนของผลวต ภลณฑยเลชอดจระเขขแหขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก
งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2553

ปปจจลยการเจรวญเตวบโตชนวด ใหมนใ นเลชอดจระเขขนาตช จชด พลนธธไ
ย ทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2553

ฤทธวก
ธ ารลดระดลบนชาต ตาลในเลชอดหนมแรททดบ
ช รวโภคผลวต ภลณฑยเลชอดจระเขขแหขงสมต รตนาง ๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2554

การพลฒนานชาต ดดจระเขขเปปนอาหารเพชอ
ช สธขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2554

พวษเฉดยบพลลน พวษกศงช เรชอ
ช รลง และพวษเรชอ
ช รลงของผลวต ภลณฑยนาตช ดดจระเขขใ นหนมส ปารยคดอเลยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556 การพลฒนากระบวนการเจาะเกลบเลชอดจากจระเขขโดยไมนทาต ลายชดวต
ว การพลฒนากระบวนการเจาะเกลบเลชอดจากจระเขขโดยไมนทาต ลายชดวต
ว ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การพลฒนาไสขก รอกลดความดลนไขมลนตชาต เสรวมใยอาหารเปปนผลวต ภลณฑยเสรวมอาหารเพชอ
ช สธขภาพจากเลชอดจระเขขไ ทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556
แหนงชาตว

การววจย
ล และพลฒนาเลชอดจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทยเปปนผลวต ภลณฑยเสรวมอาหารเพชอ
ช สธขภาพ (ปป2) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล

ปป 2555-2556
ชาตว

การศศก ษาความเปปนพวษตนอเซลลยมะเรลง และฤทธวต
ธ าข นเชชอ
ช HIV จากเลชอดจระเขข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนง

ปป 2555-2556

การศศก ษาองคยประกอบทางเคมดของเลชอดจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทย (ปป 2) ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556 โครงการบรวหารชธด โครงการววจย
ล และพลฒนาเลชอดจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทยเปปนผลวต ภลณฑยเสรวมอาหารเพชอ
ช สธขภาพ (ปป2)) ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทธน
จากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2557

พวษเฉดยบพลลน พวษกศงช เรชอ
ช รลง และพวษเรชอ
ช รลงของผลวต ภลณฑยนาตช ดดจระเขขใ นหนมส ปารยคดอเลยย. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากหจก.วานวไ ทย

ปป 2555-2557
วานวไ ทย

พวษววทยาระดลบเฉดยบพลลน กศงช เรชอ
ช รลง และเรชอ
ช รลง ของผลวต ภลณฑยด จ
ด ระเขข ในหนมส พราคดอลยเลยยแรท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากหขางหธน
ข สนวนจตากลด

ปป 2556-2557 การตอบสนองทางโลหวต ววทยาและชดวเคมดของจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทย (Crocodylus siamensis) หลลงการเจาะเกลบเลชอดปรวมาณมาก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2557-2560
พลฒนา

กลไกควบคธมตลวเงวนตลวทองในบนอผศงช บตาบลด นชาต เสดยชธมชน โดยผนานกระบวนการธรรมชาตวชว
น ยธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากมมล นวธช
ว ย
ล

ปป 2558-2559
มหาชน)

การพลฒนาระบบการเพาะเลดย
ช งงมไ ทยเพชอ
ช ประโยชนยเชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชดวภาพ (องคยก าร

ปป 2558-2560

ประสวทธวภาพของสารนชาต ในรนางกายตนอการแขลงตลวของเลชอดจระเขข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล

ปป 2558-2560
สนธนการววจย
ล

องคยประกอบทางเคมดของสารนชาต ในรนางกายบรวเวณแอนงหลลงกะโหลกของจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบ

ปป 2557-2558

พวษเรชอ
ช รลงของผลวต ภลณฑยด จ
ด ระเขข ในหนมส พราคดอลยเลยยแรท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากหขางหธน
ข สนวนจตากลด วานวไ ทย

ปป 2559-2560

การพลฒนาผลวต ภลณฑยมะพรขาวนชาต หอมเชวงพาณวชยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากบรวษท
ล ซด.เอส.จด. โปรดลก สย (ไทยแลนดย) จตากลด

ปป 2560-2561

การพลฒนาผลวต ภลณฑย “Co Co for Life : เนชอ
ช มะพรขาวนชาต หอมแผนนกรอบ” ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอธด มศศก ษา

ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวต ภลณฑย “ผงมะพรขาวนชาต หอม” เพชอ
ช การผลวต เชวงพาณวชยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐาน
นวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารเพชอ
ช สธขภาพจากเนชอ
ช จระเขขพน
ล ธธไ
ย ทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต
กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2562-2563 การพลฒนาผลวต ภลณฑยเพชอ
ช สธขภาพจากนชาต มลนจระเขขพน
ล ธธไ
ย ทย (Crocodylus siamensis) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล
การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 นวลต กรรมการใชขประโยชนยจากชดวมวลและสารชดวภลณฑยจากแบคทดเรดยทนเคลมสายพลนธธค
ย ด
ล เลชอกเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการปลมก พชชผลก แบบเกษตร
อวนทรดยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Boongeua Vajarasathira, "SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis
for a Study of Serum Proteins from Siamese Crocodile, Wistar Rat and Human", วารสารเทคนวคการแพทยย 34 (1) (2006) 1444-1455
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- Jindawan Siruntawineti, น.ส. ววส าชวณด รธงน ทวดชย
ล , "เสขนทางววจย
ล สมน
น วลต กรรมเชวงพาณวชยย : ผลวต ภลณฑยเสรวมอาหารจากเลชอดจระเขข", วารสารววจย
ล และนวลตกรรมเพชอ
ช
อธต สาหกรรมไทย 1 (2) (2010) 9-11
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, นายสวทธวธนา อาดตา, "การตรวจหาไอจดเอฟ-วลน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซดร ม
ล จระเขข.", วารสาร
ววจย
ล และนวลต กรรมเพชอ
ช อธต สาหกรรมไทย 1 (2) (2010) 12-15
- กวต ตวพ งษย ฉายศวร ,ว Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Herbreteau, V., Morand, S., "หนอนพยาธวใ นทางเดวนอาหารของหนมชนวด ตนางๆ จากจลงหวลด เลย
ประเทศไทย", วารสารววทยาศาสตรย มศว. 26 (2) (2010) 111-126
- เฉลวมรลฐ คชาต ชมชาตว, Win Chaeychomsri, wasin Inkapatanakul, Jindawan Siruntawineti, "Food Consumption and Health Status of the People in Yao Noi
Island Phang Nga Province", THAILAND JOURNAL OF HEALTH PROMOTION AND ENVIRONMENTAL HEALTH 34 (4) (2011) 94-103
- นายอดวภท
ล ร เพชรมโนมลย, Wit Tarnchalanukit, Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, "Prevalence of Fish Parasite from The-Chin River after
Flood Crisis 2011", วารสารววจย
ล มข. (ฉบลบบลณฑวต ศศก ษา) 15 (2) (2015)
ระดลบนานาชาตว
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "FREEZE DRIED
CROCODILE BLOOD PRODUCTION AS FOODSUPPLEMENT", Journal of bioscience and bioengineering 1 (-) (2009) S22-S22
- Phorntipha J., Tomohiro Takigawa, Hiroshi Okamoto, Hideo Hasegawa, Masayuki Koike1, Kenshi Sakai, Jindawan Siruntawineti, Win
Chaeychomsri, Nuttha Sanevas, Palat Tittinuchanon, Banshaw Bahalayodhin, "Potential application of color and hyperspectral images for estimation
of weight and ripeness of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.var.tenera)", Agricultural Information Research 18 (2) (2009) 72-81
- Jindawan Siruntawineti, Kittipong Chaisiri, Win Chaeychomsri, Alexis Ribas, Vincent Herbreteau, Serge Morand, "Gastrointestinal Helminth
Infections in Asian House Rats (Rattus tanezumi) from Northern and Northeastern Thailand", THE JOURNAL OF TROPICAL
MEDICINE AND
PARASITOLOGY 33 (1) (2010) 29-35
- Kittipong Chaisiri, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Fr?d ?ric Bor des, Vincent Herbreteau, Serge Morand, "Human-dominated habitats
and helminth parasitism in Southea st Asian murids", Parasitology Research 107 (-) (2010) 931-937
- ผศ.ดร. ราตรด ลดล ะวงศยเทวลญ, Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, ชวษณธชา สลต พนพลนธย, "Antibacterial and Antifungal Activities from
SiameseCrocodile Blood", J Med Assoc Thai 93 (Suppl 7) (2010) S1-S7
- ดร. กลล ยา อารดย,ย Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, "Crocodylus siamensis Serum and Macrophage Phagocytic Activity", Journal of the
Medical Association of Thailand 94 (suppl 7) (2011) s131-s138
- Chalermrat Kamchuchat, wasin Inkapatanakul, Kasem Chankao, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, " H.M. The King's initiation on
metabolic syndrome among adult in Yao Noi Island, Thailand", Modern Applied Science 6 (5) (2012) 111-115
- เฉลวมรลฐ คชาต ชมชาตว, Win Chaeychomsri, wasin Inkapatanakul, Jindawan Siruntawineti, "Prevalence of Metabolic Syndrome among People in Yao Noi
Island, Phang Nga Province", วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาสลงคมศาสตรย 33 (3) (2012) 410-418
- Chaisiri, K., Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Ribas, A., Herbreteau, V., Morand, S., "Diversity of gastrointestinal helminths among murid
rodents from northern and northeastern Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 43 (1) (2012) 21-28
- นายเฉวมรลฐ คชาต ชมชาตว, wasin Inkapatanakul, Kasem Chankao, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, " H.M. The King’s Initiation on Metabolic
Syndrome among Adult in Yao Noi Island, Thailand", Modern Applied Science 6 (5) (2012) 110-115
- Masayoshi Tokita, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "DEVELOPMENTAL BASIS OF TOOTHLESSNESS IN TURTLES: INSIGHT INTO
CONVERGENT EVOLUTION OF VERTEBRATE MORPHOLOGY", Evolution 67 (1) (2013) 260-273
- Dr. Masayoshi Tokita, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Skeletal gene expression in the temporal region of the reptilian embryos:
implications for the evolution of reptilian skull morphology", SpringerPlus 2 (1) (2013) 336-336
- Win Chaeychomsri, Ekawit Threenet, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Effectiveness in the Treatment of Iron Deficiency Anemia
in Sprague-Dawley Rats Using Freeze-Dried Crocodile Blood", International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research 4 (1)
(2015) 42-49
- Ekawit Threenet, Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Protein Biomarker Screening on Effect of Freeze Dried
Crocodile Blood and Vitamin C in Iron-deficient Anemic Rats", Chiang Mai Journal of Science 43 (5) (2016) 1077-1089
- Win Chaeychomsri, Sirilak Yamkong, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on
Hematological Values of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)", Journal of Advanced Agricultural Technologies 3 (4) (2016) 252-257
- Sudawan Chaeychomsri, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Motoko Ikeda , Michihiro Kobayashi, "Establishment of New Cell Lines from
Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", Journal of Advanced Agricultural
Technologies 5 (4) (2018) 281-288
- Amon Praduptong , Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Passaraporn Srimangkornkaew, Win Chaeychomsri, "Acute Oral Toxicity
Testing of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Oil in Wistar Rats", Bioscience Discovery 9 (3) (2018) 409-415
- Sudawan Chaeychomsri, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Motoko Ikeda, Michihiro Kobayashi, "Replication and Occlusion Body
Formation of Spodoptera exigua Multicapsid Nucleopolyhedrovirus in a Homologous Cell Line", Journal of Advanced Agricultural Technologies 5 (3)
(2018) 236-244
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- ภลส สราภรณย ศรดมงล กรแกขว, อมร ประดลบทอง, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Win Chaeychomsri, "Acute Oral Toxicity of Crocodylus
siamensis Bile in Sprague Dawley Rats", วารสารกรมววทยาศาสตรยก ารแพทยย 62 (1) (2020) 16-25
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "DEVELOPMENT AND EVALUATION OF DRIED SIAMESE CROCODILE BLOOD PRODUCT", the
32nd Congress on Science and Technology of Thailand. 10-12 October 2006, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok. (2006)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira, เอกววทยย ตรดเนตร,
"INFLUENCE OF IRON SUPPLEMENTTATION FROM DRIED CROCODILE BLOOD ON REPRODUCTIVE PERFOEMANCE IN IRON
DEFICIENCY ANEMIA FEMALE RATS.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). (2007)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira, Y. Temsiripong, "FFICIENCY
OF FREEZE-DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", The 33rd Congress on Science and Technology of
Thailand (STT 33). (2007)
- ภาคภมมว บธศ ยพลากร, Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, "Efficiency of Freeze- Dried Crocodile Blood on Iron Deficiency Anemia Rat
", งานแสดงผลงานพลฒนาเทคโนโลยดทน
ธ ปรวญญาตรด สกว. ครลงช ทดช 6 (2008)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, N. Pitimol, P. Budsayaplakorn, "DONATION OF CROCODILE BLOOD FOR FOOD SUPPLEMENT
PRODUCTION.", The 34th congress on science and technology of Thailand (STT 34) (2008)
- ณลฐนรด ปปตม
ว ล, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Development of Crocodile Blood Collection Process on Animal Life Maintain for
Innovation of Crocodile Blood Product", งานแสดงผลงานพลฒนาเทคโนโลยดทน
ธ ปรวญญาตรด สกว. ครลงช ทดช 6 (2008)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, นายสวทธวธนา อาดตา, "ANALYSIS OF INSULIN LIKE GROWTH FACTOR-I (IGF-I) IN CROCODILE
SERUM FOR DEVELOPMENT OF DIABETES MILLITUS PATEINT’S FUNCTIONAL FOOD", the 35th Congress on Science and Technology of
Thailand (2009)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, นางสาวไอลดา โอสถศวล ปป, "PROCESS SUITABLE FOR THE PRESERVATION OF CROCODILE GALL
BLADDER FOR ADDING VALUE TO PRODUCT", the 35th Congress on Science and Technology of Thailand (2009)
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "The effect of freeze dried
crocodile blood supplementation and vitamin C on hematological value of iron deficiency anemia rat.", the 36th Congress on Science and Technology
of Thailand. (2010)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "Chemical Compositions of Siamese Crocodile Blood",
36th Congress on Science and Technology of Thailand (2010)
- เอกววทยย ตรดเนตร, Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, "Protein Profiles of Siamese Crocodile Blood", การประชธมววชาการ ครลงช ทดช 49 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย 2554 (2011)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "Optimum dose of
freeze-dried crocodile blood as food supplement for iron deficiency Sprague-Dawley rats", การประชธมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงประเทศไทย
ครลงช ทดช 37 (วทท 37) (2011)
- เอกววทยย ตรดเนตร, Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, "Effect of Freeze Dried Crocodile Blood and Vitamin C on Serum Protein Biomarkers in
Iron-deficient Anemic Rats using SDS-PAGE Gel Electrophoresis with MALDI-TOF Mass Spectrometry", The 37th Congress on Science and
Technology of Thailand. 10 - 12 October 2011, CentralWorld , Bangkok. (2011)
- เฉลวมรลฐ คชาต ชมชาตว, Win Chaeychomsri, wasin Inkapatanakul, Jindawan Siruntawineti, "Effects of Fish Consumption on Serum Lipid Level among
People in Yao Noi Island, Phang Nga Province.", การประชธมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงช ทดช 22 (2011)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, น.ส.ววส าชวณด รธงน ทวดชย
ล ,
"SUCCESSFUL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF FRREZE-DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCT", The 39th Congress on
Science and Technology of Thailand (STT 39) (2013)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, "REDUCTION OF BLOOD GLUCOSE LEVEL IN DIABETIC SPRAQUE
DAWLEY RATS SUPPLEMENTED WITH FREEZE-DRIED CROCODILE SERUM", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand
(STT 39) (2013)
ระดลบนานาชาตว
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira, "EFFICIENCY OF FREEZE
– DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist
Group. (2008)
- ณลฐนรด ปปตม
ว ล, ภาคภมมว บธศ ยพลากร, Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, "DEVELOPMENT OF CROCODILE BLOOD COLLECTION
PROCESS ON ANIMAL LIFE MAINTAINS FOR INNOVATION OF CROCODILE BLOOD PRODUCT", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC
Crocodile Specialist Group. (2008)

พวมพยครลงช ลนาสธด เมชอ
ช 6/8/63

หนขา 4 จาก 7

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.จวนดาวรรณ สวร น
ล ทววเนตว

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วววทยา คณะววทยาศาสตรย

- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "Freeze Dried Crocodile
blood production as Food Supplement", APBioChEC'09 Biotechnology for Sustainable Development (2009)
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Kriyaporn Songmuaeng,
"The Effects of Freeze-Dried Crocodile Blood Supplementation and Vitamin C on HematologicalValues of Iron Deficiency Anemia Male Rat", The 3rd
International Conference of Bioinformatics, Natural Products and Traditional Medicine (2011)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, นางสาวววส าชวณด รธงน ทวดชย
ล ,
"Crocodile Blood Capsule-Kasetsart University Research Product, the First Registered as Dietary Supplement in Thailand: Development and
Trends", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group) (2013)
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, คธณววส าชวณด รธงน ทวดชย
ล , น.สพญ. จวต ตาภรณย ชาญราชกวจ, นพ. ปปญญา ยลงประภากร,
"Molecular identification of Crocodylus siamensis using specific primers for reintroduce to Kangkrachan National Park in Phetchaburi, Thailand",
World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group) (2013)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, "Effects of Freeze-Dried Crocodile Serum Supplementation on Blood
Glucose Level in Diabetic Spraque Dawley Rats", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group)
(2013)
- นางสาวศวร ล
ว ก
ล ษณย แหยมคง, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Hematological Response of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)
after Large Volume Blood Collection", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group) (2013)
- Manadsaree Klomtun , Pannapa Pinweha, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, "Protein Pattern and Amino Acid
Profile of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Egg White", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile
Specialist Group) (2013)
- Pannapa Pinweha, Manadsaree Klomtun, Sudawan Chaeychomsri, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Chemical Composition of Siamese
Crocodile (Crocodylus siamensis ) Egg Yolk", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group)
(2013)
- PatcharavadeeWongspanich, Sakanjit Pathompota, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Win Chaeychomsri, "Acute Effects of Freeze
Dried Crocodile Bile on Male Sprague Dawley Rats", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist
Group) (2013)
- Win Chaeychomsri, Ekawit Threenet, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Effectiveness Treatment of Iron Deficiency Anemia
Sprague Dawley Rats with Freeze dried Crocodile Blood", The 2015 International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE
2015) (2015)
- Win Chaeychomsri, น.ส.สโรรวนทรย ซวมศวร รว ต
ล นย, Threeraphol Jatuponwiphat, Chayanon Charoenkittitum, Sasina Tripob, Jindawan Siruntawineti,
Thassanee Boonprakong, "Population of Water Monitor (Varanus salvator) in Sewage Lagoon Treatment Area, Laem Phak Bia Environmental
Research and Development Project (LERD), Petchaburi Province, Thailand (2014)", The 1st International Conference on Evironment, Livelihood, and
Services : Environment for Life (ICELS) November, 2-5 2015, Bangkok, Thailand (2015)
- Win Chaeychomsri, Sirilak Yamkong, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, "Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on
Hematological Values of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)", The 2016 2nd International Conference on Biotechnology and Agriculture
Engineering (ICBAE 2016) (2016)
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Jitraporn Chanrajakit , Panya Youngprapakorn, "Cross-species Amplification
and Polymorphism of Microsatellite Loci in Crocodylus siamensis and C. porosus in Commercial Crocodile Farms", The 2017 3rd International
Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2017) (2017)
- Sudawan Chaeychomsri, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Motoko Ikeda , Michihiro Kobayashi, "Replication and Occlusion Body
Formation of Spodoptera exigua Multicapsid Nucleopolyhedrovirus in a Homologous Cell Line", The 2017 5th International Conference on Agriculture
and Biotechnology (ICABT 2017) (2017)
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, "Growth Rate of Burmese Python (Python molurus bivittatus) in Captive
Breeding in Thailand", The 2017 7th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2017) (2017)
- Sudawan Chaeychomsri, Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Motoko Ikeda, Michihiro Kobayashi, "Establishment of New Cell Lines from
Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The 2018 4th International Conference on
Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2018) (2018)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2556 เรชอ
ช ง "อธปกรณยส าต หรลบเจาะเกลบเลชอดปรวมาณมาก" จาก งานทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา สตานลก งานบรวก ารววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2558 เรชอ
ช ง "เขลมเจาะเลชอดจระเขข" จาก งานทรลพ ยยส น
ว ทางปปปญญา สตานลก งานบรวก ารววชาการ มก.
อนธส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนธส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2552 เรชอ
ช ง "กรรมววธก
ด ารเตรดยมผงเลชอดจระเขขแหขงและผลวต ภลณฑยทไ
ชด ดขจากกรรมววธน
ด น
ชล " จาก งานทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา สตานลก งานบรวก ารววชา
การ มก.
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- อนธส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2555 เรชอ
ช ง "กรรมววธก
ด ารเจาะเกลบเลชอดจระเขขโดยไมนทาต ลายชดวต
ว " จาก งานทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา มก.
- อนธส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2557 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยก ม
ล มดเช ยลลดท
ช ม
ชด เด ลชอดจระเขขร ะเหวด แหขงเปปนสนวนผสม" จาก ภาคววชาสลต วววทยา คณะววทยาศาสตรย และศมนยยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล
และเรชอนปลมก พชชทดลอง คณะเกษตร กตาแพงแสน
- อนธส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "สมต รมะนาวผง และกรรมววธก
ด ารผลวต มะนาวผงโดยใชขวธ
ว ก
ด ารทตาแหขงเยชอกแขลง" จาก จธฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย.
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ด รตค
ว ณ
ธ /เชวด ชมเ ก ย
ด รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- โครงการววทยาศาสตรยส ค
นม วามเปปนเลวศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผลงาน ผลวต ภลณฑยเสรวมอาหาร “เลชอดจระเขขแคปซมล ม. เกษตรศาสตรย” ) ประเภท อาจารยย สาขา สธขภาพและ
การแพทยย ประจตาปป 2556 จาก โครงการววทยาศาสตรยส ค
นม วามเปปนเลวศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย คณะกรรมาธวก ารการววทยาศาสตรย เทคโนโลยด การสชอ
ช สารและโทรคมนาคม
วธฒส
ว ภา
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย พ.ศ. 2557 รางวลล ประเภททดช 5: ผลงานนวลต กรรม ประจตาปป 2557 จาก คณะววทยาศาสตรย มก.
- บรวก ารววชาการดดเดนน บธคลากรทดใ
ช หขบรวก ารแกนส งล คมดดเดนน ประจตาปป 2559 จาก คณะววทยาศาสตรย มก.
- ประกาศนดยบลต รความเปปนเลวศ (Certificate of Excellence) สตาหรลบสธด ยอดนลก ประดวษฐย (Best Inventor) ในการประกวด “Innovative Solutions for Everyday
Life” จากผลงาน “CoCo for Life : Coconut Powder” สธด ยอดนลก ประดวษฐย (Best Inventor) ประจตาปป 2559 จาก Korean Intellectual Property Office (KIPO)
และกรมทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา (Department of Intellectual Property Thailand, DIP)
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ประจตาปป 2559 ประเภท สวทธวบต
ล ร ประจตาปป 2559 จาก คณะววทยาศาสตรย มก.
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ประจตาปป พ.ศ. 2560 รางวลล ประเภททดช 9 : บธคลากร ทดส
ช รขางชชอ
ช เสดยง หร ประจตาปป 2560 จาก คณะววทยาศาสตรย มก.
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2560 รางวลล ประเภททดช 19 : บรวก ารววชาการดดเดนน ประเภททดช 1 บธคลากรทดใ
ช หขบรวก ารววชาการแกนส งล คมดดเดนน ประจตาปป 2560 จาก คณะ
ววทยาศาสตรย มก.
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- ใบประกาศเกดยรตวคณ
ธ โครงการววทยาศาสตรยส ค
นม วามเปปนเลวศ พ.ศ. 2556 ประเภทนลก เรดยน นวส ต
ว นลก ศศก ษา ครม อาจารยย ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยเสรวม
อาหารเลชอดจระเขขแคปซมล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย" จาก คณะกรรมการโครงการววทยาศาสตรยส ค
นม วามเปปนเลวศ พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธวก ารการววทยาศาสตรย
เทคโนโลยด การสชอ
ช สารและโทรคมนาคม วธฒส
ว ภา (2 กลนยายน 2556)
- ใบประกาศเกดยรตวคณ
ธ โครงการววทยาศาสตรยส ค
นม วามเปปนเลวศ พ.ศ. 2556 ประเภทผมป
ข ระกอบการรายใหมน ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "นวลต กรรม “วานวไ ทย เลชอดจระเขข
แคปซมล ”" จาก คณะกรรมการโครงการววทยาศาสตรยส ค
นม วามเปปนเลวศ พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธวก ารการววทยาศาสตรย เทคโนโลยด การสชอ
ช สารและโทรคมนาคม วธฒส
ว ภา
(2 กลนยายน 2556)
- รางวลล ชนะเลวศ นวลต กรรม สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดก ารเกษตร ประเภทบธคลากรซดเนดยรย การประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย พ.ศ. 2555
(31/1/2556) ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ซดร ม
ล จระเขขแคปซมล " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ทดส
ช รขางผลกระทบ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2554 ผลงานววจย
ล ทดส
ช รขางผลกระทบระดลบสมง รางวลล ระดลบ SILVER ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง"
ผลวต ภลณฑยเสรวมอาหาร “เลชอดจระเขขแคปซมล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย” " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล สธด ยอดนวลต กรรมประเภท บธคลากร การประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย พ.ศ.2555 ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ซดร ม
ล จระเขขแคปซมล " จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล รองชนะเลวศ นวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย พ.ศ. 2556 สาขาววทยาศาสตรยส ข
ธ ภาพ ประเภทบธคลากรซดเนดยรย สาขาววทยาศาสตรยส ข
ธ ภาพ ประเภท
บธคลากรซดเนดยรย ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "ดดจระเขขแคปซมล " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล สธด ยอดนวลต กรรม "7 Innovation Awards 2014" รางวลล รองชนะเลวศ อลนดลบ 1 ประเภทผลงานทดเช กวด ประโยชนย ดขานเศรษฐกวจ ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง"
ผลวต ภลณฑยเสรวมอาหาร “ เลชอดจระเขขแคปซมล ม. เกษตรศาสตรย ”" จาก บรวษท
ล ซดพ ด ออลลย จตากลด (มหาชน)
- ผลงานสวทธวบต
ล รและอนธส ท
ว ธวบต
ล ร เรชอ
ช ง "เขลมเจาะเลชอดจระเขข" ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "เขลมเจาะเลชอดจระเขข" จาก คณะววทยาศาสตรย มก.
- รางวลล ชนะเลวศ ในระดลบภมมภ
ว าค (ภาคกลางฝปงฝ ตะวลนตก) ของการประกวด “การพลฒนาเทคโนโลยดทเชด หมาะสม (Appropriate Technology)” DIPAT AWARD
ประจตาปป 2559 ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "“CoCo for Life : ผงมะพรขาวนชาต หอม”" จาก กรมทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา กระทรวงพาณวชยย DIPAT (โครงการสรขางมมล คนาเพวม
ช ดขวย
ทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา)
- “IP Fair Pitching 2017” Winner ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "โคโค ฟอรย ไลขฟ ป “ผงมะพรขาวนชาต หอม”" จาก กรมทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา ไดขจด
ล กวจกรรม “การประกวดการนตา
เสนอสวนคขานวลต กรรม” “IP Fair Pitching 2017”
ในงานมหกรรมทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา IP Fair 2017 ณ ศมนยยนท
ว รรศการและการประชธมไบเทค บางนา ระหวนางวลนทดช 4 - 7
พฤษภาคม 2560
- รางวลล ดดเดนนระดลบภมมภ
ว าค การประกวดนวลต กรรมเพชอ
ช การพลฒนาผลวต ภลณฑยทางการเกษตรและอาหาร (Intellectual Property Innovation Competition 2017)
รางวลล ดดเดนนระดลบภมมภ
ว าค (ภาคกลางฝปงฝ ตะวลนออก) ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยเสรวมอาหารจากนชาต มลนจระเขขก ระชายดตา" จาก กรมทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา กระทรวง
พาณวชยย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
- Professional Vote จากงาน IRPUS 50 รางวลล ทดช 2 ววทยาศาสตรยส ข
ธ ภาพและชดวววทยา ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "การพลฒนากระบวนการเจาะเกลบเลชอดจระเขขโดยไมน
ทตาลายชดวต
ว เพชอ
ช นวลต กรรมของผลวต ภลณฑยเลชอดจระเขข
" จาก สกว. ฝปาย 5 อธต สาหกรรม โครงการใหขทน
ธ สนลบสนธนโครงงานอธต สาหกรรมสตาหรลบนลก ศศก ษาปรวญญาตรด (IRPUS)
พวมพยครลงช ลนาสธด เมชอ
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.จวนดาวรรณ สวร น
ล ทววเนตว

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วววทยา คณะววทยาศาสตรย

- รางวลล ชนะเลวศ อลนดลบสอง ประเภท Professional Vote กลธม
น ววทยาศาสตรยส ข
ธ ภาพและชดวววทยา ววทยาศาสตรยส ข
ธ ภาพและชดวววทยา ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "การพลฒนา
กระบวนการเจาะเกลบเลชอดจระเขขโดยไมนทาต ลายชดวต
ว เพชอ
ช นวลต กรรมของผลวต ภลณฑยเลชอดจระเขข" จาก สกว. ฝปาย 5 อธต สาหกรรม โครงงานทธนววจย
ล อธต สาหกรรมระดลบ
ปรวญญาตรด (โครงการ IRPUS)
- รางวลล ประเภท Professional Vote รางวลล รองชนะเลวศ อลนดลบ 1 Zone H (Health science & Biology) ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "กระบวนการทดเช หมาะสมในการเกลบ
รลก ษาดดจระเขข เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาของผลวต ภลณฑย" จาก โครงการ IRPUS ของสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล (สกว.)
- รางวลล ประเภท Professional Vote รางวลล รองชนะเลวศ อลนดลบ 2 Zone H (Health science & Biology) ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "การตรวจหาไอจดเอฟ-วลน (Insulin like
Growth factor-1, IGF-1) ในซดร ม
ล จระเขข เพชอ
ช การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารสธขภาพของผมป
ข ว
ป ยโรคเบาหวาน" จาก โครงการ IRPUS ของสตานลก งานกองทธนสนลบสนธน
การววจย
ล (สกว.)
- The best oral presentation award Bioscience ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on Hematological Values of
Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)" จาก Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES)
- The Best Presentation ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "Establishment of New Cell Lines from Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility
to Homologous Nucleopolyhedrovirus" จาก Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES)

ผลงานววจย
ล นดเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2549 - 6 สวงหาคม 2563
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