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

นายชลยณรงคย สกกล แถว

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2566
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2562
พ.ย. 2549 - พ.ย. 2553
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคนวคการสลต วแพทยย คณะเทคนวคการสลต วแพทยย

หลวหนขาภาคววชาเทคนวคการสลต วแพทยย คณะเทคนวคการสลต วแพทยย
หลวหนขาภาคววชาเทคนวคการสลต วแพทยย คณะเทคนวคการสลต วแพทยย
หลวหนขาภาคววชาเทคนวคการสลต วแพทยย คณะเทคนวคการสลต วแพทยย

Ph.D. in Natural Resource Sciences (Environmental Chemistry), University of Nebraska-Lincoln, USA, 2556
วท.ม. (เคมม) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2546
วท.บ. (เคมม) , มหาววทยาลลยนเรศวร, ไทย, 2543

ส าขาเชมย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Phamacokinetic of antibiotics in animals and aquatic animals, Remediation Technology for environments, Analytical
Chemistry, Determination of chemical residues in meat and meat products

งานส อน
Basic Biochemistry for Animal Health
Basic Instrumental Analysis in Laboratory
Basic Research Methods in Veterinary Nursing
Basic Techniques in Analytical Laboratory
Biochemistry for Animal Health
Bioremediation for Animal Industry
Environment.Management in Veterinary Hospital
Instrumental Analysis in Laboratory
Laboratory Management
Mycotoxin Related Animal Health
Pharmacological Activity of Medicinal Plants
Practice in Veterinary Technology
Prin.of Deter.of Residues in Meat & Meat Pro.
Prin.of Determ.of Residues in Meat&Meat Prod.
Research Methods in Animal Health Technology
Seminar
Special Problem
Veterinary Nursing Information System
Veterinary Nursing Practicum
ปปญหาพวเศษ
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549

การศศก ษายาตขานจกล ชมพ ในกกงข กขามกราม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล มก.

ปป 2550
การศศก ษาคกณสมบลตท
ว างเภสลชจลนศาสตรย การตกคขางและระยะปลอดยาของยาซลล ฟาไตรเมทโธพรวม และ ซลล ฟาออรยเมทโธพรวม ในกกงข กขามกราม ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล มก.
ปป 2551

การศศก ษายาซลล ฟาไดเมททอกซวนและไตรเมทโธพรวมและการตกคขางของยาในปลาทลบทวม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล มก.

ปป 2551

ภลยคกก คามของสารกตาจลด ศลต รมพช
ช ทมต
ช กคขางในหนมนายนาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล มก.

ปป 2554-2559 การศศก ษาการปนเปปอ
ป นของสารพวษจากเชชอ
ช ราและพวษจลนศาสตรยของฟมโมนวซ น
ว ในไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานกองทกนสนลบสนกน
การววจย
ล รนวมกลบสตานลก งานคณะกรรมการอกด มศศก ษา
ปป 2556-2557

เภสลชจลนศาสตรยของยาเอนโรฟลอกซาซวนในกระบชอไทย (Bubalus bubalis) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย

ปป 2556-2557 สารตขานอนกมล
ม อวส ระและสารออกฤทธวท
ธ างชมวภาพของพชชสมกนไพรและผลก พชน
ช บขาน:บางชนวด ในตตาบลนานกกก อตาเภอลลบแลจลงหวลด อกต รดวตถย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอกด มศศก ษา
ปป 2557-2558 การดมด ซศมและการขลบถนายยาออกซมเตตรขาซลยคลวน (ชนวด ออกฤทธวย
ธ าวนาน) ในกระบชอไทย (Bubalus bubalis) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากกอง
ทกนพลฒนาคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2559 การใชขเทคนวคการบตาบลด รนวมระหวนางเทมยนเปอรยแมงกาเนตและการบตาบลด ทางชมวภาพในการกตาจลด สารฮอรยโมนเพศ (17 B-Estradiol) ทมป
ช นเปปอ
ป นในนชาต
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559 การกตาจลด สารฮอรยโมนเพศทมต
ช กคขางในนชาต โดยใชขก ารบตาบลด ดขวยกระบวนการออกซวเดชลนจากเปอรยซ ล
ล เฟตทมถ
ช ก
ม กระตกน
ข ดขวยพลลงงานแสงอลล ตรา
ไวโอเลต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากมหาววทยาลลยเทคโนโลยมส รก นารม
ปป 2558-2559 การพลฒนาระบบสนลบสนกนการสรขางความเขขมแขทงกลกม
น ววจย
ล ดขานชมวววทยาประยกก ตยและสลต วแพทยสาธารณสกข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนววจย
ล
จากงบประมาณเงวนรายไดข มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประเภทกลกม
น ววจย
ล และววชาการ
ปป 2557-2558 การบตาบลด โลหะโครเมมย
ช ม (VI) ทมป
ช นเปปอ
ป นในแหลนงนชาต ดขวยววธท
ม างเคมมและชมวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ประจตาปปงบประมาณ 2558
ปป 2559

การหาคนาพลลงงานเทอรยโมไดนามวก สยของโทลาโซลมนดขวยววธค
ม อรวเรชลน
ช แกกส โครมาโทรกราฟป ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล มก.

พวมพยครลงช ลนาสกด เมชอ
ช 12/7/63
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ปป 2561
มก.

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคนวคการสลต วแพทยย คณะเทคนวคการสลต วแพทยย

การพลฒนาววธก
ม ารใชขส ารรมด ก
ล แตนทยซ ล
ล เฟอรยออ
ก กซมแอนไออนในการบตาบลด สารปราบศลต รมพช
ช ทมต
ช กคขาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล

ปป 2562-2564
ชาตว

ระบบตาบลด นชาต อลต โนมลตเว พชอ
ช บตาบลด นชาต ทวงช จากอกต สาหกรรมสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนพลฒนาบลณฑวต เพชอ
ช การตมพม
ว พยผลงานในระดลบนานา

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Samak Sutjarit, นภสร คตาแพง, จวร าภรณย รลก ยงคย, ชนาภลทร ทลบทวมศรม, Chainarong Sakulthaew, Sarawan kaewmongkol, "Comparison of Aflatoxin levels
in contaminated roasted peanuts with different time and packaging", Thai Journal of Toxicology 31 (2) (2016) 125-132
- Chanat Chokejaroenrat, Samak Sutjarit, ชนกานตย สกกล แถว, Chainarong Sakulthaew, "Preventing mycotoxin occurrence in water by using chemical
oxidation to remove fungi", วารสารววทยาศาสตรยส ข
ก ภาพสลต วยและเทคโนโลยม 2 (1) (2018) 22-28
- Samak Sutjarit, Chanat Chokejaroenrat, Chainarong Sakulthaew, "Effect of apigenin on neurodegenerative disoders", วารสารววทยาศาสตรยส ข
ก ภาพ
สลต วยและเทคโนโลยม 2 (3) (2018) 16-21
- Chanat Chokejaroenrat, นางสาวเบญจรลต นย พงศยพน
ล ธกพ ฤทธวธ , Samak Sutjarit, อ.ชนกานตย สกกล แถว, Tharisara Chirasatienpon, นางสาวฐาปนม พกม
น พวง,
Chainarong Sakulthaew, "Determination of reaction order rate of estriol and permanganate", วารสารววทยาศาสตรยส ข
ก ภาพสลต วยและเทคโนโลยม 3 (1) (2019)
33-39
- รลฐนลนทย เดชไธสง, นตาโชค อายกยน
ช , พมร ววชญย สลมพะวงศย, ปปยาภา ปราบเสมยง, กาญจนาพร จววะราพงศย, รวมร ดา เมฆทวมภม
ม ,ว Chanat Chokejaroenrat, Chainarong
Sakulthaew, Samak Sutjarit, "Model of Artificial Breast Feeding in Cow", วารสารววทยาศาสตรยส ข
ก ภาพสลต วยและเทคโนโลยม 3 (3) (2019) 16-21
ระดลบนานาชาตว
- Amnart Poapolathep, Usuma Jermnak, AKSORN SAENGTIENCHAI, Chainarong Sakulthaew, Naruamol Klangkaew, เทวลฒนย สกขเกษม, Kumagai
Susumu, "Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns
(Macrobrachium rosenbergii)", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 32 (3) (2009) 229-234
- Chokejaroenrat, C., Comfort, S.D., Harris, C.E., Snow, D.D., Cassada, D., Chainarong Sakulthaew, Tunlawit Satapanajaru, "Transformation of
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate", Environmental Science and Technology 45 (8) (2011) 3643-3649
- John E Schiel, Zenghan Tong, Chainarong Sakulthaew, David S Hage, "Development of a Flow-Based Ultrafast Immunoextraction and Reverse
Displacement Immunoassay: Analysis of Free Drug Fractions", Analytical Chemistry 83 (24) (2011) 9384-9390
- Chanat Chokejaroenrat, S.D. Comfort, C.E. Harris, D.D. Snow, D. Cassada, Chainarong Sakulthaew, Tunlawit Satapanajaru, "Transformation of
Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate.", Environmental Science and Technology 45 (8) (2011) 3643-3649
- Ann Kambhu, Steve Comfort, Chanat Chokejaroenrat, Chainarong Sakulthaew, "Developing slow-release persulfate candles to treat BTEX
contaminated groundwater", Chemosphere 89 (6) (2012) 656-664
- Lindy Rauscher, Chainarong Sakulthaew, Steve Comfort, "Using slow-release permanganate candles to remediate PAH-contaminated water",
Journal of Hazardous Materials 241-242 (-) (2012) 441-449
- Chanat Chokejaroenrat, Kananizadeh, N., Chainarong Sakulthaew, Comfort, S., Li, Y., "Improving the sweeping efficiency of permanganate into low
permeable zones to treat TCE: Experimental results and model development", Environmental Science and Technology 47 (22) (2013) 13031-13038
- Chainarong Sakulthaew, Prof.Dr.Steve Comfort, Chanat Chokejaroenrat, Prof.Dr.Clifford Harris, Dr. Xu Li, "A combined chemical and biological
approach to transforming and mineralizing PAHs in runoff water", CHEMOSPHERE 117 (-) (2014) 1-9
- Chanat Chokejaroenrat, S.D.Comfort, Chainarong Sakulthaew, B.I. Dvorak, "Improving the treatment of non-aqueous phase TCE in lowpermeability
zones with permanganate", Journal of Hazardous Materials 2557 (268) (2014) 177-184
- Chainarong Sakulthaew, Prof.Dr.Steve Comfort, Chanat Chokejaroenrat, Assist.Prof.Dr.Xu Li, Prof.Dr.Clifford E. Harris, "Removing PAHs from
urban runoff water by combining ozonation and carbon nano-onions", Chemosphere 141 (-) (2015) 265-273
- Chanat Chokejaroenrat, Chainarong Sakulthaew, Tunlawit Satapanajaru, Thanakorn Tikhamram, Alongkon Pho-Ong, Thongchai Mulseesuk,
"Treating Methyl Orange in a Two-Dimensional Flow Tankby In Situ Chemical Oxidation Using Slow-Release PersulfateActivated with Zero-Valent
Iron", Environmental Engineering Science 32 (12) (2015) 1007-1015
- Chainarong Sakulthaew, Chanat Chokejaroenrat, "Oxidation of 17 beta-Estradiol in Water by Slow-Release Permanganate Candles",
ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 33 (4) (2016) 224-234
- Nitwarat RUENNARONG, Kannika Wongpanit, Chainarong Sakulthaew, Prof.Dr.Mario GIORGI, Prof.Dr.Susumu KUMAGAI, Amnart Poapolathep,
Saranya Poapolathep, "Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloes", Journal of Veterinary Medical
Science 78 (3) (2016) 397-403
- นางสาวนวษฐยวรลทยย รชน
ช ณรงคย, Kannika Wongpanit, Chainarong Sakulthaew, Prof Mario Giorgi, Naruamol Klangkaew, Amnart Poapolathep, Saranya
Poapolathep, "Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot study", Journal of Veterinary
Pharmacology and Therapeutics 40 (2) (2017) 200-202
- Chainarong Sakulthaew, Chanat Chokejaroenrat, Amnart Poapolathep, Tunlawit Satapanajaru, Saranya Poapolathep, "Hexavalent chromium
adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)", Chemosphere 2017 (184) (2017) 1168-1174
พวมพยครลงช ลนาสกด เมชอ
ช 12/7/63
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ล
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- Tunlawit Satapanajaru, Chanat Chokejaroenrat, Chainarong Sakulthaew, มณมก าจญย อยมเน อมย
ช ม, "Remediation and Restoration of Petroleum
Hydrocarbon Containing Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate Oxidation Activated with Soil Minerals", Water Air Soil Pollution - (228) (2017)
345-360
- Amnart Poapolathep, Prof.M Giorgi, Prof. P.L. Toutain, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, Chainarong Sakulthaew, Wannapat, N, Naruamol
Klangkaew, "Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population
pharmacokinetic approach", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 40 (5) (2017) 476-485
- Phruksawan, W., Saranya Poapolathep, Giorgi, M., Kanjana Imsilp, Chainarong Sakulthaew, Owen, H., Amnart Poapolathep, "Toxicokinetic profile
of fusarenon-X and its metabolite nivalenol in the goat (Capra hircus)", Toxicon 153 (2018) 78-84
- Chanat Chokejaroenrat, Chainarong Sakulthaew, Athaphon Angkaew, Tunlawit Satapanajaru, Amnart Poapolathep, Tharisara Chirasatienpon,
"Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI-activated persulfate in a flow-through system", Aquacultural
Engineering 2019 (84) (2019) 99-105
- Mapongpeng, R, Laovechprasit, W, Amnart Poapolathep, Giorgi, M, Junchompoo, C, Chainarong Sakulthaew, Usuma Jermnak, Wanida
Passadurak, Saranya Poapolathep, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular
administration at two dosages", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 42 (1) (2019) 104-110
- Angkaew, A, Chainarong Sakulthaew, Tunlawit Satapanajaru, Amnart Poapolathep, Chanat Chokejaroenrat, "UV-activated persulfate oxidation of
17 beta-estradiol: Implications for discharge water remediation", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING 7 (2) (2019)
- Angkaew, A., Chainarong Sakulthaew, Tunlawit Satapanajaru, Amnart Poapolathep, Chanat Chokejaroenrat, "UV-activated persulfate oxidation of
17ฮฒ-estradiol: Implications for discharge water remediation", Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (2) (2019)
- Chainarong Sakulthaew, Chanat Chokejaroenrat, Tunlawit Satapanajaru, Tharisara Chirasatienpon, นายอรรถพล อนางแกขว, "Removal of
17?-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet Light", Water, Air, & Soil Pollution 231 (5) (2020) 1-247-15
- Chanat Chokejaroenrat, อ.ดร.อภวชน วลชเรนทรยวงศย, Chainarong Sakulthaew, นางสาวอควร าภย ฤทธวร ต
ล นย, "Immobilization of Atrazine Using Oxidized
Lignite Amendments in Agricultural Soils", Water, Air, & Soil Pollution 231 (5) (2020) 1-249-15
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชกม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Chanat Chokejaroenrat, Chainarong Sakulthaew, อรรถพล อนางแกขว, "Using sulfate radical from activating UV-light to mitigate steroid hormones",
นเรศวรววจย
ล ครลงช ทมช 13: ววจย
ล และนวลต กรรม ขลบเคลชอ
ช นเศรษฐกวจและสลงคม (2017)
- Chanat Chokejaroenrat, อ.ชนกานตย สกกล แถว, พวมพวพฒ
ล นย ไชยววเศษ, จารกนน
ล ทย ลวม
ช สลจจาพาณวชยย, ปวมนา อนลนตววร นวจกกล , เพมยงใจ เฉลวมวงศย, วรรธนลนทย ประสาน
นาม, Samak Sutjarit, Chainarong Sakulthaew, "Determination of hexavalent chromium in Mae Klong River by using spectrophotometry", นเรศวรววจย
ล
ครลงช ทมช 13: ววจย
ล และนวลต กรรม ขลบเคลชอ
ช นเศรษฐกวจและสลงคม (2017)
- WUTTINUN RAKSAJIT, SUCHANIT NGAMKALA, Chainarong Sakulthaew, Khomson Satchasataporn, นางสาวฉลนทยชนก ดวงศรม, นายธนม แซนวาน ง,
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