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ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advan.Animal Cellular & Biomolecular Biochem.
Advan.Res.Metho.Animal Health Biomedi.Sci.
Advanced Cellular Biochemistry in Animal
Advanced Research Methodology and Ethics in Animal Health and Biomedical Science
Advanced Veterinary Biochemistry
Agricultural Molecular Biology
Animal Behavior & Restraint
Animal Behavior and Restraint
Animal Stress & Adaptation
Applied Animal Physiology I
Applied Animal Physiology II
Biostat.in Animal Health & Biomedi.Science
Cell Molec.Bio.Animal Health Biomedi.Sciences
Elementary Animal Physiology
Experimental Animal Management for Research
Lab. in Advanced Veterinary Biochemistry
Mecha.of Repro.Fail. & Infertility in Animals
Physio-biochemical Research Techniques
Primary Praclincal Integration
Primary Preclinical Integration
Research Metho.Animal Health Biomedi.Science
Research Methodology in Animal Health and Biomedical Sciences
Seminar
Special Problems
Structure and Biochemical Functions of Cell and Tissue
Structure and Biochemical Functions of the Cell and Tissue
Structure Biochem.Functions Cell Tissue
Veterinary Bicchemistry II
Veterinary Biochemistry I
Veterinary Biochemistry II
Veterinary Cardiovascular & Lymphatic Systems
Veterinary Cardiovascular and Lymphatic Systems
Veterinary Neuroscience
Veterinary Physiology I
Veterinary Physiology III
Veterinary Physiology IV
Veterinary Reproductive System
Veterinary Skin and Musculoskeleton
การจลด การสลต วยทดลองเพชอ
ช การววจย
ล
ชรวเคมรของเซลลยและชรวโมเลกอล ทางสลต วแพทยยขน
ขล สมง
ชรวเคมรทางสลต วแพทยยขน
ขล สมง
ชรวววทยาโมเลกอล ทางการเกษตร
พฤตวก รรมและการบลงคลบสลต วย
สรรร ววทยาทางสลต วยประยอก ตย
สรรร ววทยาทางสลต วแพทยย 1
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
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ปป 2546-2547 การศศก ษาลตาดลบนววคลรโอไทดยและการแสดงออกของ mRNA ของ FP recptor สตาหรลบฮอรยโมนพรอสดขาแกลนดวน เอฟทมอล
ล ฟฟา (PGF2) ในคอรยปส
ป ลม
เทรยม ของกระบชอปลลก (Bubalus bubalis) ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทบวงมหาววทยาลลยรนวมกลบสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2548-2553

หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชรย
ช วชาญเฉพาะพลฒนาวลคซรนเลปโตสไปโรซรส ในปศอส ต
ล วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2547-2550 การพลฒนาววธป
ร ฏวก รว ย
ว าลมก โซนโพลรเมอรยเรสเพชอ
ช การตรวจหาเชชอ
ข เลปโตสไปรนาในนขาต เชชอ
ข โคและการตรวจเบชอ
ข งตขนเพชอ
ช หาเชชอ
ข เลปโตสไปรนาในนขาต เชชอ
ข โค
ทรใ
ช ชขส าต หรลบงานผสมเทรยมของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2547-2550
ปป 2550

แผนควบคอมการระบาด และปปองกลนการเปปนแหลนงรลงโรคของเชชอ
ข Leptospira ในโค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
การศศก ษาฟปโนไทปปและคอณสมบลตท
ว างเคมรของฮรโมโกลบวนสอนข
ล พลนธอไ
ย ทยหลลงอาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2550-2552 การโคลนและศศก ษาการแสดงออกของฮอรยโมนเลปตวนและตลวรลบในเปปด พชน
ข เมชองของไทย และการผลวต ฮอรยโมนเลปตวนของเปปด ในเชชอ
ข Escherichia
coli ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2551
การศศก ษาคนาทางโลหวต ววทยาระดลบโมเลกอล เพชอ
ช การปรลบปรองสอขภาพของโคพชน
ข เมชองและกระบชอปลลก ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
ทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2551
การศศก ษาลลก ษณะระดลบโมเลกอล ของ cDNA ทรก
ช าต หนดการสรขาง NRAMP1 ของโคพชน
ข เมชองและกระบชอปลลก ของไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอน
จากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2552

การศศก ษาลลก ษณะระดลบโมเลกอล ของยรนทรก
ช าต หนดการสรขาง NRAMP1 ของไกนพน
ขช บขานของไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2553

การโคลนและศศก ษาคอณลลก ษณะของ interferon-gamma จากกระบชอปลลก ของไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2554

การพลฒนาความเขขมแขขงและเครชอขนายนวลต กรรมดขานพลนธอก รรมปศอส ต
ล วยและสลต วยนาตข ในเขตรขอนชชน
ข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2554

การโคลนและศศก ษาคอณลลก ษณะของ cDNA ทรส
ช รขาง interferon-gamma ของโคพชน
ข เมชองของไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว

ปป 2554-2555 การโคลนและลลก ษณะสมบลตข
ว อง cDNA กตาหนดการสรขาง solute carrier family 11 member 1 (SLC11A1) ของเปปด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากบลณฑวต ววทยาลลย
ปป 2556
ววจย
ล มก.

การววเคราะหยความแปรผลนทางพลนธอก รรมของ solute carrier family 11 member 1 (SLC11A1) ในเปปด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน

ปป 2557

การตรวจหาเชชอ
ข ไวรลส ลววครเมรยโดยใชขชด
อ ทดสอบ ELISA และววธร nested PCR จากเลชอดแมว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558 การโคลนและววเคราะหยเปรรยบเทรยบยรน zinc-finger protein บนโครโมโซม Y (ZFY) ระหวนางสอนข
ล ไทยพลนธอบ
ย างแกขว และสลต วยวงศยส น
อ ข
ล ชนวด อชน
ช ของ
ประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากรายไดขมหาววทยาลลย
ปป 2558
ววจย
ล มก.

การระบอเครชอ
ช งหมายโมเลกอล ทรจ
ช าต เพาะตนอเพศของนกปรอดหลวโขนเคราแดงดขวยเทคนวคอารยเอพรด -ร พรซ อ
ร ารย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน

ปป 2560
การพลฒนาเครชอ
ช งหมายดรเอขนเอชนวด ไมโครแซตเทลไลตยส าต หรลบการทดสอบความเปปนพนอ-แมน- ลมก ของไกนพน
ขช เมชองของไทย (ไกนชน) ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2561

การสรขางดรเอนเอบารยโคขด สตาหรลบนกทรรช บ
ล เขขาหนนวยฟฟน
ฟ ฟมนกลนาเหยชอ
ช มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- กรร ตว จวร วลฒนยจรรยา, Santi Kaewmokul, Ukadej Boonyaprakob, "Cloning and Expression of Leptin and Its Receptor in Thai Native Chicken", วารสาร
สลต วแพทยย 18 (3) (2008) 177-189
- Apassara Choothesa, Nirut Suwanna, Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), Ukadej Boonyaprakob, Theerapol Sirinarumitr, Kaitkanoke
Sirinarumitr, "Prevalence of DEA 1.1 Canine Blood Group System in Thai Ridge Back Dog", วารสารสลต วแพทยย 18 (2) (2008) 63-68
- Ukadej Boonyaprakob, "Origin and History of the Thai Bangkaew dog", วารสารสลต วแพทยย 27 (3) (2017) 166-179
ระดลบนานาชาตว
- Piyanan Leekaew, Thaweesak Songserm, Apassara Choothesa, Ukadej Boonyaprakob, "A Simple Method to Extract Mitochondrial DNA in a
Non-invasive
Phylogenetic Study of Domestic Native Thai Ducks", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (1)
(2008) 41-50
- Mattias C. R. Oskarsson, Cornelya F. C. Klutsch, Ukadej Boonyaprakob, Alan Wilton, Yuichi Tanabe, Peter Savolainen, "Mitochondrial DNA data
indicate an introduction through Mainland Southeast Asia for Australian dingoes and Polynesian domestic dogs", Proc Biol Sci. 7 (1730 ) (2012)
967-974
- Neesanant, P., Theerapol Sirinarumitr, Sirirak Chantakru, Ukadej Boonyaprakob, Chuwongkomon, K., Bodhidatta, L., Sethabutr, O., Abente, E.J.,
Supawat, K., Mason, C.J., "Optimization of one-step real-time reverse transcription-polymerase chain reaction assays for norovirus detection and
molecular epidemiology of noroviruses in thailand", Journal of Virological Methods 194 (1-2) (2013) 317-325
- Ukadej Boonyaprakob, Sommai Homswat, "Molecular Characterization of a cDNA Encoding Slc11A1 (Nramp1) of Native Thai Cattle", KASETSART
JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (1) (2014) 52-63
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- Ukadej Boonyaprakob, Sommai Homswat, Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), รองเดช ตลงข ตระการพงษย, "Cloning and comparative analysis of
zinc-finger protein gene on Y-chromosome (ZFY) between Thai Bangkaew dog and other Thai canids", Agriculture and Natural Resources "_" ("_")
(2017) "_"-"_"
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Ukadej Boonyaprakob, Sirichai Wongnarkpet, Vorasak Patchimasiri, Sommai Homswat, Uavechanichkul, R.,, Pongpeng, P., Wirojwuthikul, S., ,
Suwancharoen, D., "Comparison of three methods of DNA extraction from experimentally contaminated bovine semen with leptospires and evaluation
of PCR products on two types of gel electrophoresis", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทรช 44 (2006)
- Ukadej Boonyaprakob, "Identification of Pathogenic Leptospira Isolates by PCR Analysis of the 16S rRNA Gene.", การประชอมววชาการทางสลตวแพทยย
และการเลรย
ข งสลต วย ครลงข ทรช 32 (2006)
- Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), Janjira Phavaphutanon, Kaitkanoke Sirinarumitr, Parnchitt Nilkumhang, Theerapol Sirinarumitr, Apassara
Choothesa, Ukadej Boonyaprakob, ธราธร หรนายเจรวญ, รววส รา แสงทรลพ ยย, วรนาถ โรจนยเอกจวต ตย, เสลภมมว ไพเราะ, "คนาโลหวต ววทยาและซรร ม
ล โปรตรนในสอนข
ล พลนธอย
ไทยหลลงอาน", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทรช 44 (2007)
- กรร ตว จวร วลฒนยจรรยา, Santi Kaewmokul, Ukadej Boonyaprakob, "Cloning and expression of leptin and its receptor in Thai native chicken", การประชอม
ทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทรช 46 (2008)
- วลชรร เทวด สวโรตมย, ออมใจ แสงแกขว, พรพยนตย สถวต ยางกมร , มนตรร ภลทรพนาวลน, ววล าสวนร ภอมรวนทรย, Kaitkanoke Sirinarumitr, Jatuporn Rattanasrisomporn
(Noosud), Apassara Choothesa, Ukadej Boonyaprakob, "A noninvasive sampling and simple method for canine mitochondrial DNA (mtDNA)
extraction
and the mtDNA analysis of the Thai ridge-back dog", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทรช 46 (2008)
- Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), Kaitkanoke Sirinarumitr, Theerapol Sirinarumitr, Ukadej Boonyaprakob, "Thai ridge back dog hemoglobin:
Purification by gel filtration column chromatography and determination of molecular weight by mass spectrometry and sodium dodecyl sulfate
polyacrylamide gel electrophoresis", การประชอมววชาการบตาบลด โรคสลต วยเลรย
ข ง ครลงข ทรช 14 ประจตาปป 2551 (2008)
- Ukadej Boonyaprakob, Sommai Homswat, "Molecular cloning and Characterization of the SLC11A1 cDNA in the swamp buffaloes (Bubalus arnee
carabanesis)", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 In conjunction with The 35th Veterinary Medicine
and Livestock Development Annual Conference 2009 (2009)
- Ukadej Boonyaprakob, Porntippa Lekcharoensuk, "Recombinant expression of rat leptin in Escherichia coli", การประชอมทางววชาการ ครลงข ทรช 48
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาสลต วแพทยศาสตรย (2010)
- วรวรรณ มสารวญานนทย, Ukadej Boonyaprakob, Thaweesak Songserm, "Cloning, characterization, SNP detection and Tissue distribution of duck
SLC11A1 gene", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทรช 52 (2014)
- Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), Tassanee Jaroensong, Amornrate Sastravaha, Ukadej Boonyaprakob, Natthasit Tansakul, Autchara
Kayan, chaiwat Boonkaewwan, "Hematological Profiles in Cats with and without Feline Leukemia Virus Infection", การประชอมววชาการสลต วศาสตรยแหนง
ชาตว ครลงข ทรช 6 (2017)
- นารถดรอณ, วรรษมน, Ukadej Boonyaprakob, Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), chaiwat Boonkaewwan, "Bacterial isolation and drug sensitivity
from Feline Pyothorax and Feline Infectious Peritonitis", การประชอมววชาการสลต วศาสตรยแหนงชาตว ครลงข ทรช 6 (2017)
- Ukadej Boonyaprakob, Sommai Homswat, "Selection of Microsatellite Markers for Paternity Testing in Thai Fighting Chicken", ประชอมววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทรช 57 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Ukadej Boonyaprakob, Thaweesak Songserm, Porntippa Lekcharoensuk, "Molecular cloning of the duck leptin receptor", 15th Congress of the
Federation of Asian Veterinary Associations (2008)
- Ukadej Boonyaprakob, wirat nimitsuntiwong, Sommai Homswat, "Characterization of the cDNA and genomic DNA sequences encoding native Thai
chicken Slc11A1", The 36th International Conference on Veterinary Sciences (ICVS) 2010 (2010)
- Ukadej Boonyaprakob, Sommai Homswat, "Cloning and characterization of swamp buffalo interferon-gamma", The 37th International Conference
on Veterinary Sciences (ICVS) 2011 (2012)
- Ukadej Boonyaprakob, Sommai Homswat, "Molecular characterization of a cDNA encoding Slc11A1 of Thai native cattle", Genetic Improvement of
Livestock and Aquatic Animals in the Tropics (GILAAT 2012) Conference (2012)
- Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), Parnchitt Nilkumhang, Apassara Choothesa, Ukadej Boonyaprakob, อวทธวร ต
ล นย, สอปราณร, "Application of PCR
for the detection of feline immunodeficiency virus in the Thai domestic cat", APVC 2012
The Asia Pacific Veterinary Conference (2012)
- Ukadej Boonyaprakob, Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), "Sex Identification of Thai Canids with Using the ZFX and ZFY Genes", the 40th
International Conference on Veterinary Science (2015)
- Ukadej Boonyaprakob, Chaiyan Kasorndorkbua, "Sex determination in Brahminy kite (Haliastur indus): A comparative study between two sets of
PCR primers", การประชอมววชาการนานาชาตว International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES) 2018 (2018)
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- Second place poster presentation ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "การโคลนระดลบโมเลกอล และลลก ษณะของ SLC11A1 cDNA ของกระบชอปลลก (Bubalus arnee
carabanesis)" จาก The Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage
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