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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ธ.ค. 2562 - ธ.ค. 2566
ส.ค. 2556 - ก.ค. 2560
ก.ค. 2554 - ก.ค. 2558
มว.ย. 2548 - พ.ค. 2552
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หลวหนขาภาคววชากายววภาคศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชากายววภาคศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย
หลวหนขาภาคววชากายววภาคศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชากายววภาคศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

สลต วแพทยศาสตรบลณฑวต , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2536
Ph.D. (Anatomy), มหาววทยาลลยมหวด ล, ไทย, 2548

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

จอล กายววภาคศาสตรย
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Advan.Res.Metho.Animal Health Biomedi.Sci.
Advanced Research Methodology in Animal Health and Bio
Anatomy & Histology of Animal I
Anatomy and Histology of Animal 1
Anatomy and Histology of Animal II
Basic Techniquea in Microanatomical Science
Cell & Molecular Science
Cell and Molecular Science
Comparative Veterinary Microanatomy
Cytology of Domestic Animal
Gross Anatomy of Locomotor system and Limb Supply
Introduction to Veterinary Medicine
Preclinical Integration
Primary Praclincal Integration
Primary Preclinical Integration
Research Metho.in Veter.Anatomical Science
Research Method.Veter. Anatomical Science
Research Tech.in Veter.Microanatomic.Science
Research Techniques in Veterinary Anatomy
Research Techniques in Veterinary Microanatomical Science
Selected Topics in Veter.Anatomical Science
Seminar
Special Problems
Structure and Biochemical Functions of the Cell and Tissue
Structure Biochem.Functions Cell Tissue
Veter.Metabolic Endocrine & Related Diseases
Veterinary Anatomy II
Veterinary Cardiovascular & Lymphatic Systems
Veterinary Cardiovascular and Lymphatic Systems
Veterinary Embryology
Veterinary Gastrointestinal System
Veterinary Gross Anatomy I
Veterinary Gross Anatomy of Locomotor System and Limb Supply
Veterinary Gross Anatomy to locomotor System and Limb Supply
Veterinary Grosss Anatomy II
Veterinary Histological Techniques
Veterinary Histology I
Veterinary Histology II
Veterinary Microanatomy of Cell & Tissue
Veterinary Microanatomy of Cell and Tissue
Veterinary Microanatomy of Organs in the Body
Veterinary Neuroscience
Veterinary Reproductive System
Veterinary Reprpductive System
Veterinary Respiratory & Urinary Systems
Veterinary Respiratory and Urinary Systems
Veterinary Skin & Musculoskeleton
Veterinary Skin and Musculoskeleton
กตาเนวด สลต วยและเนชอ
ร เยชอ
ช
จอล กายววภาคศาสตรยทางสลต วแพทยย 1
จอล กายววภาคศาสตรยทางสลต วแพทยย 2
จอล กายววภาคศาสตรยทางสลต วแพทยย II
เซลลยวท
ว ยาของสลต วยเลชย
ร ง
เซลววทยาของสลต วยเลชย
ร ง
เทคนวคการเตรชยมชวน
ร เนชอ
ร
เทคนวคการววจย
ล ในกายววภาคศาสตรยทางสลต วแพทยย
เทคนวคเนชอ
ร เยชอ
ช ววทยาทางสลต วแพทยย
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ววทยานวพ นธย
ววทยาเอมบรวโอทางสลต วแพทยย
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549
การศศก ษาชนวงเวลาวางไขนตอ
น การเจรวญของตลวอนอน การกตาหนดเพศและการเจรวญของอวลยวะเพศของตลวอนอนของจระเขขไ ทย (Crocodylus siamensis) (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2549

การศศก ษาผลของพวษงมเขชยวหางไหมขตอ
น การทตาลายเซลลยมะเรรงทนอนราต ดชตบ
ล ในคน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2549
ผลของภาวะเครชยดทชม
ช ผ
ช ลตนอลลก ษณะทางจอล กายววภาคของผววหนลงและอวลยวะภายใน และระบบภมมค
ว ม
ขอ กลนทชไ
ช มนจาต เพาะของปลาตะเพชยนและปลาดอก ใน
ประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาคอณสมบลตข
ว องสมอนไพรหนอมานประสานกายตนอการกระตอน
ข กระบวนการหายของแผล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2551
การศศก ษาคนาทางโลหวต ววทยาระดลบโมเลกอล เพชอ
ช การปรลบปรองสอขภาพของโคพชน
ร เมชองและกระบชอปลลก ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2552
จตากลด

การเปรชยบเทชยบผลของสาร MC1 และ ionized solution ตนอการกระตอน
ข การหายของแผลในหนมเมขาสย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล โอแครย

ปป 2552

ผลของสาร MC1 (Multi Cytokine 1) ตนอการกระตอน
ข การหายของแผลในหนมเมขาสย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล โอแครย จตากลด

ปป 2554-2555 การเปรชยบเทชยบการสอบปฏวบต
ล ก
ว ารจอล กายววภาคศาสตรยโดยการใชขก ลของจอล ทรรศนยและการใชขส ไลดย PowerPoint ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากภาคววชากายววภาคศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554

ผลของยาสมอนไพรไทยตนอการทตาลายเซลลยมะเรรงของผนลงทนอนราต ดชตบ
ล และเยชอ
ช บอปอด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2555
การศศก ษาลลก ษณะทางจอล กายววภาคศาสตรยของเซลลยทผ
ช ลวต เมชอกและลลก ษณะเฉพาะของเนชอ
ร เยชอ
ช เคมชไ กลโคคอนจมเกตทชพ
ช บบรวเวณผววหนลงปลาบศก วลยอนอน
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556 โครงการศศก ษาการใชข autologous mesenchymal stem cell เพชอ
ช การรลก ษาอาการไขสลนหลลงบาดเจรบในสอนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากเงวน
รายไดขคณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2556
การศศก ษาเอนไซมย cholesterol 7 alpha-hydroxylase ของปลาบศก ในแตนล ะชนวงอายอโดยววธช immunoblot และ immunohistochemistry ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558 การศศก ษาจอล กายววภาคของผววหนลงตลวเงวนตลวทอง (วารานลส ซลล วาเตอรย) เพชอ
ช ประยอก ตยใ ชขส าต หรลบการผลวต งานเครชอ
ช งหนลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากทอนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษาบางสนวน (ทอน ทวพบ.)
ปป 2557-2559
มก.

การศศก ษาโมเลกอล ทชท
ช าต หนขาทชใ
ช นการปฏวส ม
ล พลนธยร ะหวนางโอโอไซตยและอสอจท
ว ป
ช รากฏบนโอโอไซตยของสอนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน 72 ปป

ปป 2560-2561 ผลของแอสตาแซนธวนตนอการปปองกลนการเกวด พวษในตลบของหนมแรททชไ
ช ดขร บ
ล อะฟลาทอกซวน บช 1 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนววจย
ล สตาหรลบ
พลฒนาบลณฑวต ศศก ษา (ทอน ทวพ.) จากกองทอนพลฒนาคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2562 การทดสอบผลของนราต มลนจระเขขใ นหนมทไ
ช ดขร บ
ล อาหารไขมลนสมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนววจย
ล สรขางสรรคยส บ
ช สานรอยศาสตรยพระราชา คณะ
สลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Prapassorn Boonsoongnern, Alongkot Boonsoongnern, Urai Pongchairerk, Nathanan Prompa, "The comparison of villous damage at different ages
of piglets infected with porcine epidemic diarrhea virus", เชชยงใหมนส ต
ล วแพทยสาร 16 (1) (2018) 37-46
- ดวงมณช บอญชนวย, Sirirak Chantakru, SIRIN THEERAWATASIRIKUL, Urai Pongchairerk, "The anatomical study of water monitor (Varanus salvator)
skin to apply for leatherwork production", Veterinary Integrative Science 16 (2) (2018) 53-68
- Jedee Temwichitr, Urai Pongchairerk, นายววจต
ว ร สอทธวประภา, Pimjai Temwichitr, "Evaluation of pre- and postoperative clinical signs, endoscopic
findings and histomorphology of caudal soft palates in French bulldogs with brachycephalic obstructive airway syndrome that underwent elongated
soft palate surgery", Veterinary Integrative Sciences 17 (1) (2019) 87-99
ระดลบนานาชาตว
- Vanda Sujjarit, Urai Pongchairerk, Pakawadee Pongket, Nathanan Prompa, Pibul Ruangsupapichat, Sirirak Chantakru, "Prenatal Development of
Gonads in Siamese Crocodile Embryos(Crocodylus siamensis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 42 (5) (2008) 76-82
- Urai Pongchairerk, Chaiyan Kasorndorkbua, Pakawadee Pongket, Maleewan Liumsiricharoen, "Comparative Histology of the Malayan Pangolin
Kidneys in Normal and Dehydration Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (5) (2008)
83-87
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- Urai Pongchairerk, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Apantree Chantong, "Morphological Changes of Apoptosis in
the Human Cholangiocarcinoma Cell Line, HuCCA-1, Induced by Green Pit Viper Venom", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 77-84
- Pakawadee Pongket, Maleewan Liumsiricharoen, Supalak Romratanapan, Somchai Pongjunyakul, Urai Pongchairerk, Apinun Suprasert, "Histology
and Histochemical Distribution of Goblet Cells in the Descending Colonic Epithelium of the Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 63-68
- Waroonluk Sriwiroch, Narong Chungsamarnyart, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Urai Pongchairerk, "The Effect
of Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit Crude Extract on Wound Healing Stimulation in Mice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (6) (2010) 1121-1127
- ชลธวชา ศรชร งนอ เรชอง, Sirirak Chantakru, Urai Pongchairerk, Kaitkanoke Sirinarumitr, "Effect of Solid Surface Vitrifi cation on Viability and Morphologyof
Canine Cumulus-Oocyte Complex", Kasetsart Journal(Natural Science) 46 (4) (2012) 554-564
- Panus Tumkiratiwong, Ravicha Ploypattarapinyo, Urai Pongchairerk, Wachiryah Thong-asa, "Reproductive toxicity of Momordica charantia
ethanol seed extracts in male rats", Iranian Journal of Reproductive Medicine 12 (10) (2014) 695-704
- นางสาวณลฐกาญจนย นายมอญ, Urai Pongchairerk, ผศ.อารยา สชบขตาเพชร, "Phytochemical Analysis and Antibacterial Activity of Ethanolic Leaf Extract of
Solanum torvum Sw. Against Pathogenic Bacteria", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49 (4) (2015) 516-523
- นางสาวเพวม
ช พมน มนตยมศ
ช ล
ช , Wirasak Fungfuang, Phitsanu Tulayakul, Urai Pongchairerk, "The effects of astaxanthin on liver histopathology and
expression of superoxide dismutase in rat aflatoxicosis", The Journal of Veterinary Medical Science 81 (8) (2019) 1162-1172
- นส. พวชญา สลต ตววงศยชย
ล , Wirasak Fungfuang, Visanu Boonyawiwat, Urai Pongchairerk, Phitsanu Tulayakul, "Comparison of Physicochemical
Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction Methods", International
Journal of Food Properties 23 (1) (2020) 1465-1474
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Vanda Sujjarit, Urai Pongchairerk, Pakawadee Pongket, Nathanan Prompa, Pibul Ruangsupapichat, Sirirak Chantakru, "Prenatal development of
reproductive organs in Siamese crocodile embryos (Crocodylus siamensis)", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทชช 46 (2008)
- Surapong Arthitwong, Pareeya Udomkusonsri, Sirirak Chantakru, Santi Kaewmokul, Urai Pongchairerk, "Stress effects on skin, internal organs
and non-specific immunity in walking catfish (Clarias batrachus)", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทชช 46 (2008)
- Urai Pongchairerk, Chaiyan Kasorndorkbua, Pakawadee Pongket, Maleewan Liumsiricharoen, "Comparative histology of the malayan pangolin
kidneys in normal hydration and dehydration", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทชช 46 (2008)
- วรอฬ ลลก ษณย ศรชวโว รจนย, Narong Chungsamarnyart, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Urai Pongchairerk, "ผลของนราต
ยางสมอนไพรหนอมานนลงช แทนนในการกระตอน
ข ขบวนการหายของแผลแบบ excision ในสอนข
ล ", การประชอมววชาการกายววภาคศาสตรย (ประเทศไทย) ครลงช ทชช 31 (2008)
- Urai Pongchairerk, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, "Electron Microscopy of Human Cholangiocarcinoma Cellular
Changes after Green Pit Viper Venom Exposure", การประชอมววชาการสลต วแพทยศาสตรย มทม.ครลงร ทชช 2 (2008)
- Urai Pongchairerk, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Apantree Chantong, "Apoptotic morphological changes of
human cholangiocarcinoma cell line (HuCCA-1), induced by green pit viper venom", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทชช 47
(2009)
- Pakawadee Pongket, Maleewan Liumsiricharoen, Suppaluk Romratanapun, Somchai Pongjunyakul, Urai Pongchairerk, Apinun Suprasert,
"Histology and histochemical distribution of goblet cells in the descending colonic epithelium of the swamp buffalo (Bubalus bubalis)", การประชอมทาง
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