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ส าขาเชลย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

อายยร ศาสตรยส ต
ล วยเลลก , สาขาววชาเทคนวคทางชลวววทยาโมเลกยล ในการววนจ
ว ฉลยโรคตวด เชชอ
ล

งานส อน
Basic Skills in Small Animal Practice
Clinical Laboratory in Small Animals
Clinical Practice in Small Animal I
Clinical Practice in Small Animal II
Fundamental Health Management in Dogs
Principles of Small Animal Medicine & Surgery
Seminar
Small Animal Medicine and Surgery VI
Special Clinical Practice in Small Anima
Special Problems
Veterinary Clinical Skill Practice
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสลต วยเลลก I
ปปญหาพวเศษทางสลต วยเลลก
สลมมนา
หลลก อายยร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยทางสลต วยเลลก
อายยร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยส ต
ล วยเลลก VI
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547-2548 การพลฒนาวลคซลนตนอตขานเหลบโค (Boophilus microplus) : การแยกและคขนหาลลก ษณะเฉพาะของแอนตวเจนทลม
ช ศ
ล ก
ล ยภาพของเหลบโค ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยลชว
ล ภาพแหนงชาตวและสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลแหนงชาตว
ปป 2550-2552 การพลฒนาวลคซลนตนอตขานเหลบโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสวทธวภาพของวลคซลน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยลชว
ล ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลแหนงชาตว
ปป 2556-2558 การศศก ษาการตวด เชชอ
ล แอบแฝงกลยม
น Culture-negative bacteria ในสลต วยโดยววธป
ล ฏวก รว ย
ว าลมก โซนพ อลวเมอเรสแบบครอบคลยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
ปป 2556-2558 การศศก ษาการตวด เชชอ
ล แอบแฝงกลยม
น Culture-negative bacteria ในสลต วยโดยววธป
ล ฏวก รว ย
ว าลมก โซนพ อลวเมอเรสแบบครอบคลยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2557

จลด ตลงล หของปฏวบต
ล ก
ว ารกลางภาคววชาเวชศาสตรยคลวนก
ว สลต วยเลลย
ล ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.

ปป 2558
การตรวจหาคนาพารามวเตอรยอาข งอวงปปส สาวะและการตวด เชชอ
ล แฝงในนลาต อสยจแ
ว ละปปส สาวะชขางเอเชลยโดยววธป
ล ฏวก รว ย
ว าลมก โซน พอลวเมอรยเรสเปรลยบเทลยบกลบการ
เพาะเชชอ
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2560
การศศก ษาววธก
ล ารตรวจหาเชชอ
ล ทลน
ช าต โดยเหลบแบบใหมนโดยการใชขเทคนวคชลวโมเลกยล คขนหาในตลวเหลบสยนข
ล (Rhipicephalus sanguineus) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2560
การสชบสวนการตวด เชชอ
ล haemotropic Mycoplasma spp ในแมวเลลย
ล งโดย ใชขเทคนวค PCR และการววเคราะหยปจ
ป จลยเสลย
ช ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยน
จากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562 การควด คขนชยด ตรวจ ELISA แบบใหมนตอ
น ภมมค
ว ม
คข กลนเฉพาะ lgM และ lgG ของเชชอ
ล Ehrlichia canis ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกอง
ทยนสนลบสนยนการววจย
ล
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- gunn kaewmongkol, Khongsak Thiangtum, Theerapol Sirinarumitr, DHANIRAT SANTIVATR, "Development of Nested Polymerase Chain Reaction
for Diagnosis of FeLV Infection in Cats", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 91-96
- Sarawan kaewmongkol, gunn kaewmongkol, Sathaporn Jittapalapong, "Molecular cloning and expression of the ferritingene from midgut and
salivary glands ofbrown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus) in Thailand", วารสารอายยร ศาสตรยเขตรขอนและปาราสวต ววทยา 2015 (38) (2015) 1-8
ระดลบนานาชาตว
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- Sathaporn Jittapalapong, Sarawan kaewmongkol, Chanya Kengradomkij, Theerapol Sirinarumitr, gunn kaewmongkol, Roger W. Stich, "Molecular
Cloning, Sequence Analysis, and Immune Recognition of Bm95 from Thai Strains of Rhipicephalus (boophilus) microplus", Animal Biodiversity and
Emerging Diseases: Ann. N.Y. Acad. Sci. 1149 (2008) 45-48
- gunn kaewmongkol, Sarawan kaewmongkol, Burmej, H., Bennett, M. D., Fleming, P.A., Adams, P.J., Wayne, A.F., Ryan, U., Irwin, P.J., Fenwick,
S.G., "Diversity of Bartonella species detected in arthropod vectors from animals in Australia", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious
Diseases 34 (5) (2011) 411-417
- gunn kaewmongkol, Sarawan kaewmongkol, McInnes, L.M., Burmej, H., Bennett, M. D., Adams, P.J., Ryan, U., Irwin, P.J., Fenwick, S.G., "Genetic
characterization of flea-derived Bartonella species from native animals in Australia suggests host-parasite co-evolution", Infection, Genetics and
Evolution 11 (8) (2011) 1868-1872
- gunn kaewmongkol, Sarawan kaewmongkol, Fleming, P.A., Adams, P.J., Ryan, U., Irwin, P.J., Fenwick, S.G., "Zoonotic bartonella species in fleas
and blood from red foxes in australia", Vector-Borne and Zoonotic Diseases 11 (12) (2011) 1549-1553
- gunn kaewmongkol, Sarawan kaewmongkol, "Candidatus Bartonella antechini: A novel Bartonella species detected in fleas and ticks from the
yellow-footed antechinus (Antechinus flavipes), an Australian marsupial. Veterinary Microbiology", Veterinary Microbiology 34 (5) (2011) 517-521
- Sarawan kaewmongkol, gunn kaewmongkol, natnaree inthong, Nattakan Meekhanon, Theerapol Sirinarumitr, Sathaporn Jittapalapong, "Variation
among Bm86 sequences in Rhipicephalus(Boophilus) microplus ticks collected from cattle across Thailand", Experimental and Applied Acarology 66
(2) (2015) 247-256
- gunn kaewmongkol, Phudit Maneesaay, Nirut Suwanna, Bordin Tiraphut, Tanhatai Krajarngjang, Anyamanee Chouybumrung, Sarawan
kaewmongkol, Theerapol Sirinarumitr, Sathaporn Jittapalapong, Prof. Stanley G. Fenwick, "First detection of Ehrlichia canis in cerebrospinal fluid
from a non-thrombocytopenic dog with meningoencephalitis By Broad-Range PCR", Journal of Veterinary Internal Medicine 30 (1) (2016) 255-259
- gunn kaewmongkol, Nicha Lukkana, SARAWUT YANGTARA, Sarawan kaewmongkol, Naris Thengchaisri, Theerapol Sirinarumitr, Sathaporn
Jittapalapong, Professor Stanley G. Fenwick, "Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe
anemia in dogs in Thailand", Veterinary Microbiology 201 (-) (2017) 195-200
- TAKSAON DUANGURAI, Jarunee Siengsanan-Lamont, Chunyapatt Bumrungpun, gunn kaewmongkol, Ladawan Areevijittrakul, Theerapol
Sirinarumitr, Stanley G. Fenwick, Sarawan kaewmongkol, "Identification of uncultured bacteria from abscesses of exotic pet animals using
broad-range nested 16S rRNA polymerase chain reaction and Sanger sequencing", Veterinary World 12 (10) (2019) 1546-1553
- Sarawan kaewmongkol, Nicha Lakhana, Theerapol Sirinarumitr, Professor Stanley G. Fenwick , gunn kaewmongkol, "Investigation of hemotropic
Mycoplasma spp. genotypes in client-owned cats in Thailand", Veterinary Microbiology 247 (-) (2020) 108765-1
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชยม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sathaporn Jittapalapong, Sarawan kaewmongkol, Theerapol Sirinarumitr, gunn kaewmongkol, โรเจอรย สตวช, "Progress and process of anti-tick
vaccine's development in Thailand", การประชยมววชาการ ครลงล ทล4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- gunn kaewmongkol, Sarawan Kaewmongkol, Halina Burmej, Mark D. Bennetta, Patricia A. Fleming, Peter J. Adams, DAdrian F. Wayne, Una Ryan,
Peter J. Irwin, Stanley G. Fenwick, "Detection and Characterization of Bartonella species in Western Australia", The 13th KKU Veterinary Annual
Confercnce (KVAC) Transboundary Diseases: Impact on ASEAN One Health (2012)
- ขวลญศนลยย สยขเนาวย, Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), gunn kaewmongkol, Tassanee Jaroensong, "Determination of the CD4: CD8 Ratio and
Clinicopathological Findings in Cats infected Feline Leukemia Virus (FeLV) and /or Feline Immunodeficiency Virus (FIV)", การประชยมทางววชาการ ครลงล ทลช
52 มก. สาขาสลต วแพทยย (2014)
- gunn kaewmongkol, Sarawan kaewmongkol, Theerapol Sirinarumitr, Sathaporn Jittapalapong, Prof. Stanley G. Fenwick, "Development of Broad
Range Nested-PCR Targeting the 16S rRNA Gene for Detection of Culture-negative Bacteria", The 52nd Kasetsart University Annual Conference
(2014)
ระดลบนานาชาตว
- Theerapol Sirinarumitr, gunn kaewmongkol, R. W. Stich, "Molecular cloning and sequence analysis of calreticulin cDNA, a salivarian antigen, from
the Thai cattle tick, Boophilus microplus. ", The Tenth Annual Conference of Vaccine Research. Baltimore, Maryland. USA (April 30-May 2, 2007)*.
(2007)
- สถาพร จวต ตปาลพงศย, Sarawan kaewmongkol, Theerapol Sirinarumitr, gunn kaewmongkol, ชลญญา เกนงระดมกวจ, Roger W. Stich., "Molecular Cloning,
Sequence Analysis and Immune Recognition of Bm95 from Thai Strains of Boophilus microplus.", The Ninth Biennial Conference of Society for
Tropical Veterinary Medicine, Merida, Mexico (June 17-22, 2007) (2007)
- Sarawan kaewmongkol, gunn kaewmongkol, Natnaree Inthong, , Lakkitjaroen, Nattakan, Wanut; Sricharern, Sathaporn Jittapalapong, "Genetic
variations of a Thai Bm86 gene of R.microplus", TTP-7 (2011)
- Sarawan kaewmongkol, gunn kaewmongkol, natnaree inthong, Nattakan Meekhanon, WANAT SRICHARERN, Sathaporn Jittapalapong,
"GENETIC VARIATIONS OF A THAI BM86 GENE OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS.", Ticks and Tick-borne pathogens
International Conference 7 (2011)
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- gunn kaewmongkol, Sarawan kaewmongkol, Patricia A, Peter J. Adams, Una Ryan, Peter J. Irwin, Stanley G. Fenwick, Jarunee
Siengsanan-Lamont, "Investigation of Bartonella species in pet animals and their ectoparasites in Australia", The 1st Regional conferece of the
Society for Tropical Veterinary Medicine (STVM) 2012 (2012)
- Sarawan kaewmongkol, gunn kaewmongkol, Sathaporn Jittapalapong, "Molecular cloning and expression of candidate genes of subolesin, ferritin
and Rs86 for anti-tick vaccine against Thai Rhipicephalus sanguineus", 12th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary
Genetics of Infectious Diseases (2014)
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล ชนะเลวศ รางวลล นวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2550 ประเภทอาจารยย นลก ววจย
ล และบยคลากรมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย ววทยา
ศาสตรยส ข
ย ภาพ และววทยาศาสตรยส ข
ย ภาพสลต วย ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "วลคซลนตนอตขานเหลบโค (KU-VAC1)" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ชนะเลวศ นวลต กรรม มก. สาขาววทยาศาสตรย ววทยาศาสตรยส ข
ย ภาพ และววทยาศาสตรยส ข
ย ภาพสลต วย ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "วลคซลนตนอตขานเหลบโค(KU-VAC1)" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นลเล ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2547 - 13 กรกฎาคม 2563
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