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

นายประททป ดขวงแค

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.พ. 2561 - ม.ค. 2565
เม.ย. 2557 - มท.ค. 2561
ต.ค. 2550 - ก.ย. 2552
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชทวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

รองหลวหนขาภาคววชาชทวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย
รองคณบดทฝาป ยกวจการนวส ต
ว คณะวนศาสตรย
หลวหนขาสถานทวจ
ว ย
ล วนเกษตรตราด สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

วท.บ.(วนศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.ม.(วนศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
ปร.ด.(วนศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2552

ส าขาเชทย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

นวเวศววทยาสลต วยปาป , ความหลากหลายทางชทวภาพของสลต วยปาป , การจลด การทรลพ ยากรสลต วยปาป

งานส อน
Advanced Research Techniques in Forestry
Biodiversity of insects
Biology & Conservation of Endangered Wildlife
Field Dendrology II
Field Wildlife & Range Management
Field Wildlife and Range MAnagement
Forest Ecology
forest mammalogy
Forest Ornithology
Plant Community Analysis
Quantitative Forest Ecology
Research Tech. in Forest Biologi.Science
Selected Topics in Wildlife & Range Manag.
Seminar
special problems
Tropical Wildlife Ecology & Management
wildlife biology and management
Wildlife Ecology & Management
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2539-2550
มก.

โครงการจลด ตลงต ศมนยยก ารศศก ษาความหลากหลายทางชทวภาพ : การศศก ษาววจย
ล ระบบนวเวศระยะยาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2549
การศศก ษาความหลากชนวด ของนกและสลต วยเลทย
ต งลมก ดขวยนม บรวเวณพชน
ต ททแ
ช หลนงสงวนชทวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสทมา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล
ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2549
การศศก ษาและพลฒนาศลก ยภาพอททยานธรรมชาตววท
ว ยาปปาเตตงรลงเฉลวมพระเกทยรตว ๗๒ พรรษา บรมราชวนน
ท าถ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวม
พระเกทยรตว จลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2549
ศศก ษาและสรตาวจความหลากหลายทางชทวภาพของสลต วยปาป อททยานธรรมชาตววท
ว ยาปปาเตตงรลงเฉลวมพระเกทยรตว 72 พรรษา บรมราชวนน
ท าถ ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550
การววเคราะหยความเปปนไปไดขใ นการพลฒนาชทมชนตขนแบบเศรษฐกวจพอเพทยงในเขตพชน
ต ททส
ช ถานทวจ
ว ย
ล ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาสลต วยทอ
ชท าศลยอยมต
น ามธรรมชาตวใ นวลงสระปททม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550
การสตารวจและตวด ตามการเปลทย
ช นแปลงความหลากหลายดขานสลต วยปาป บรวเวณวลด สทนน
ล ทวนาราม จลงหวลด กาญจนบทร ท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550-2552

การววจย
ล และพลฒนาระบบวนเกษตรในระดลบสถานทเพชอ
ช การสาธวต แบบครบวงจร ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550-2553

การพลฒนาศลก ยภาพพชชสมทนไพรสกทล เรนวจากการผลวต ในระดลบชทมชนสมเน ชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2551
การตวด ตามประเมวนผลทรลพ ยากรหลลงการฟฟน
ฟ ฟมทรลพ ยากรปปาไมขชายฝฝงฝ บรวเวณสถานทวจ
ว ย
ล ทรลพ ยากรชายฝฝงฝ จลงหวลด ระนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551
ปป 2551-2553

ผลของแมลงตนอการสชบพลนธทต
ย ามธรรมชาตว และการเตวบโตของไมขก ฤษณา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
การถนายทอดเทคโนโลยทเพชอ
ช พลฒนาเครชอขนายวนเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552
ความหลากหลายทางชทวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบ : สถานทวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสทมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด
หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551-2554 การศศก ษาทรลพ ยากรชทวภาพในระบบนวเวศเกษตร เพชอ
ช การอนทร ก
ล ษยพน
ล ธทก รรมพชชตามแนวพระราชดตารวส มเดตจพระเทพรลต นราชสทด าสยามบรมราช
กทมารท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
พวมพยครลงต ลนาสทด เมชอ
ช 6/7/63

หนขา 1 จาก 12

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

นายประททป ดขวงแค

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชทวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

ปป 2553-2555 การสตารวจและประเมวนศลก ยภาพทรลพ ยากรชทวภาพททม
ช ส
ท ถานภาพเฉพาะถวน
ช และถมก คทก คามเพชอ
ช การใชขประโยชนยอยนางยลงช ยชนในภาคตะวลนออกของ
ประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556 การศศก ษาความหลากหลายทางชทวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบบรวเวณสถานทวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสทมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556 การศศก ษาระบบนวเวศระยะยาวดขานสลต วยปาป บรวเวณพชน
ต ททส
ช งวนชทวมณฑลสะแกราช เพชอ
ช การประเมวนศลก ยภาพดขานการใหขบรวก าร ( หลวหนขาโครงการ
ยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2554-2558 การศศก ษาผลกระทบของการเปลทย
ช นแปลงการใชขประโยชนยพน
ตช ททด
ช น
ว ตนอความหลากหลายทางชทวภาพปปาดวบเขา ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555

การพลฒนาเทคโนโลยทวนเกษตรระดลบสถานทวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การถนายทอดองคยความรมแ
ข บบบมร ณาการ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2554
การสตารวจความหลากหลายทางชทวภาพในพชน
ต ททว
ช ก
ว ฤตทางความหลากหลายทางชทวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานนโยบายและแผน
ทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2554-2555 โครงการตวด ตามศศก ษาสลต วยทอ
ชท าศลยอยมต
น ามธรรมชาตวใ นสวนจวต รลดา และวลงสระปททม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการววจย
ล ศมนยยนานาชาตวส ว
รวนธรเพชอ
ช การววจย
ล พลฒนาและถนายทอดเทคโนโลยท
ปป 2554-2557
ววจย
ล แหนงชาตว

คทณคนาและการบรวก ารของระบบนวเวศปปาเขตรขอน: พชน
ต ททต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบทร ท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2554-2557 คทณคนาและการบรวก ารทางชทวภาพของสลต วยปาป พชน
ต ททต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบทร ท ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555
โครงการศศก ษาความหลากหลายของพลนธทพ
ย ช
ช พลนธทส
ย ต
ล วยบนเกาะกมด จลงหวลด ตราด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากองคยก ารบรวหารการพลฒนาพชน
ต ททพ
ช เว ศษ
เพชอ
ช การทนองเททย
ช วอยนางยลงช ยชน (องคยก รมหาชน)สตานลก งานพชน
ต ททพ
ช เว ศษหมมเน กาะชขางและพชน
ต ททเช ชชอ
ช มโยง (สผผ.1)
ปป 2555-2556 การตวด ตามความหลากหลายของสลต วยปาป ตนอการเปลทย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชทวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ททใ
ช กลขเคทยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การตวด ตามความหลากหลายทางชทวภาพตนอการเปลทย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชทวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ททใ
ช กลขเคทยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2558
หนทนววจย
ล มก.

การววเคราะหยก ลไกสตาคลญตนอการรลก ษาความหลากหลายชทวภาพของปปาดวบเขา อททยานแหนงชาตวด อยสทเทพ-ปทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด

ปป 2555-2558 การศศก ษาบทบาทของสลต วยก น
ว ผลไมขและแพรนก ระจายเมลตด ไมขใ นการรลก ษาความหลากหลายทางชทวภาพของปปาดวบเขา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล
ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556
ปป 2556

นวเวศววทยาการหากวนของนกในผลลด ใบบรวเวณพชน
ต ททส
ช งวนชทวมณฑลสะแกราช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ชทวววทยาการปปอนอาหารของนกแอนนกวนรลงในสภาพแวดลขอมธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557 Strengthening Capacity on Bat Ecology Study ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากThe Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
ปป 2555-2557

ศศก ษาเพชอ
ช พลฒนาระบบใบอนทญาตวขบ
ล รถใหขเหมาะสมกลบประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกรมขนสนงทางบก

ปป 2556-2558
ววจย
ล แหนงชาตว

คทณคนาและการบรวก ารของระบบนวเวศปปาเขตรขอน : พชน
ต ททต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบทร ท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2556-2558 คทณคนาและการบรวก ารทางชทวภาพของสลต วยปาป พชน
ต ททต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบทร ท ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 Identification key to species of the flying lizard genus Draco Linnaeus, 1758 (Squamata: Agamidae) in Thailand). ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากภาคววชาสลต วววทยา คณะววทยาศาสตรย
ปป 2557
ความหลากหลายทางชทวภาพในพชน
ต ททเช หมชองแรนร าข ง บรวเวณสถานทวจ
ว ย
ล วนศาสตรยพงล งา อตาเภอตะกลว
ช ปปา จลงหวลด พลงงา
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การตวด ตามความหลากหลายของสลต วยปาป ตนอการเปลทย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชทวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ททใ
ช กลขเคทยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 การตวด ตามความหลากหลายทางชทวภาพตนอการเปลทย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชทวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ททใ
ช กลขเคทยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2558-2561
หนทนววจย
ล มก.

อวทธวพ ลของการเปลทย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอความเปราะบางของสลต วยปาป ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด

ปป 2558-2561 อวทธวพ ลของการเปลทย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอความหลากหลายทางชทวภาพ ระบบนวเวศภมเขาดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2558-2561 อวทธวพ ลของการเปลทย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอความเปราะบางของสลต วยปาป
ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2560

สลต วยทอ
ชท าศลยในวลงสระปททม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากไดขร บ
ล การสนลบสนทนจาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย โดยตรง
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การฟฟน
ฟ ฟมประชากรพญาแรขงในถวน
ช อาศลยของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากองคยก ารสวนสลต วย

ปป 2560-2561 การศศก ษาและพลฒนาศลก ยภาพอททยานธรรมชาตววท
ว ยาปปาเตตงรลงเฉลวมพระเกทยรตว 72 พรรษา บรมราชวนน
ท าถ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
เฉลวมพระเกทยรตว จลงหวลด สกลนคร ครลงต ททช 2 พ.ศ. 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานอธวก ารบดท
ปป 2560-2561 ความหลากชนวด และความมากมายของสลต วยเลทย
ต งลมก ดขวยนมกวนเนชอ
ต ททแ
ช ปลงศศก ษาววจย
ล นวเวศระยะยาว ในเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป หขวยขาแขขง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยวท
ว ยาการชลน
ต สมงดขานทรลพ ยากรธรรมชาตวเขตรขอน มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561

Wildlife Habitat management Expert ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากUnited Nations University

ปป 2561-2562 การบรวก ารระบบนวเวศของพชน
ต ททส
ช งวนชทวมณฑลแมนส า-หขวยคอกมขา จลงหวลด เชทยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจาก
ฐานชทวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2562 การบรวก ารระบบนวเวศของสลต วยปาป พชน
ต ททส
ช งวนชทวมณฑลแมนส า-หขวยคอกมขา จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนา
เศรษฐกวจจากฐานชทวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2563

การตายของสลต วยปาป กลทม
น สลต วยมก
ท ระดมก สลนหลลงบนถนน ในพชน
ต ททอ
ช ท
ท ยานแหนงชาตวนาต หนาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนสนวนตลว

ปป 2561-2564
ชาตว

การบรวก ารระบบนวเวศของพชน
ต ททส
ช งวนชทวมณฑลแมนส า-คอกมขา จลงหวลด เชทยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนง

ปป 2561-2563

การตวด ตามความหลากหลายทางชทวภาพ ในปปาดวบเขาฟฟน
ฟ ฟม ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563

ความหลากชนวด ของสลต วยปาป ภายหลลงการฟฟน
ฟ ฟมปาป ดวบเขา ดอยสทเทพ-ปทย จลงหวลด เชทยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 การศศก ษาคทณภาพถวน
ช อาศลยของสลต วยปาป ททเช ปปนเหยชอ
ช หลลก ของเสชอโครนงในผชนปปามรดกโลกดงพญาเยตน-เขาใหญน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยทแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2564 การประเมวนความหลากหลายทางพลนธทก รรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานการ
ววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2563-2564 ความหลากชนวด ความมากมายประชากรสลต วยเลทย
ต งลมก ดขวยนมขนาดเลตก และชนวด เหยชอ
ช และการเลชอกกวนเหยชอ
ช ของสลต วยปาป กวนเนชอ
ต สตาคลญในอททยานแหนง
ชาตวเขาใหญน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากหนนวยบรวหารและจลด การททนดขานการพลฒนากตาลลงคนและททนดขานการพลฒนาสถาบลนอทด มศศก ษา การววจย
ล และนวลต
กรรม (บพค
ปป 2563-2564

นวเวศววทยาของเหยทย
ช วดตาชนวด ยนอยประจตาถวน
ช ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ปป 2563-2565 การศศก ษาประชากรไกนปาป และไกนพน
ตช เมชองโดยเทคโนโลยทจโท นมวก สยเพชอ
ช หาอลต ลลก ษณยทางพลนธทก รรมของไกนแหนงสยามประเทศสมก
น ารอนทร ก
ล ษยและปรลบปรทง
พลนธทเย ชวงพาณวชยยเพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยทแหนงชาตว (สวทช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- prateep duengkae, "Duengkae,P., N. Slangsingh and D. Marod .2007. Species Diversity and Abundance of Small Mammals at Wang Nam Khiew
Forestry Student Training Station, Changwat Nakorn Rachasima. Technical Paper of Forest Biology Vol. 34 No. 1 :15-30 (in Thai with English
abstract)", Technical Paper of Forest Biology 34 (1) (2007) 15-30
- prateep duengkae, "Wildlife in Suan Chitralada, Suan Dusit Palace. . Vol. 14. No. 1:1-29. (in Thai with English abstract)", Journal of Wildlife in
Thailand 14 (1) (2007) 1-29
- prateep duengkae, "Population of Wild Elephant (Elephas maximus Linnaeus, 1758) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province.
Journal of Wildlife in Thailand.", Journal of Wildlife in Thailand. 14 (1) (2007) 30-40
- prateep duengkae, "DIET OF ASIAN WILD DOG (Cuon alpinus) IN PHU KHIEO WILDLIFE SANCTUARY, CHAIYAPHUM
PROVINCE;THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand. 14 (1) (2007) 54-64
- prateep duengkae, Vijak Chimchome, "Recovery of Avian Diversity in An Abandoned Human Settlement in Western Forests of Thailand",
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 371-376
- prateep duengkae, ยอดชาย ชนวยเงวน, วทยะวลฒนย ใจตรง, สทร ชวต แวงโสธรณย, "NEW SPECIES OF ANIMALS NAMED BY OR FOR DR. JARUJIN
NABHITABHATA (1950-2008)", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 15 (1) (2008) 1-16
- Yodchaiy Chuaynkern, Chantip Inthara, prateep duengkae, Siriporn Thong-aree, "ON THE IDENTITY OF RANA BARAMICA BOETTGER, 1901
FROM SOUTHERN THAILAND(AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE)", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 15 (1) (2008) 29-36
- prateep duengkae, "A COMMON RELATIONSHIP BETWEEN NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI) AND WILDLIFE
DISTRIBUTION IN HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY; UTHAITHANI PROVINCE", วารสารการจลด การปปาไมข 2 (4) (2008) 10-17
- prateep duengkae, "A Comparison of Vertical Bird Assemblages Between Abandoned Settlement Areas and Primary Dry Evergreen Forests in
Western Protected Forest of Thailand ", The Thailand National History Museum Journal 3 (1) (2008) 33-50
- อวงอร ไชยเยศ, prateep duengkae, อมรรลต นย วนองไว, โดม ประททมทอง, "Influences of Patch Sizes on Bird Assemblages Around
Western Forest Complex of Thailand
", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of Forestry) 28 (2) (2009) 1-12
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- Ronglarp Sukmasuang, โดม ประททมทอง , prateep duengkae, รศ.ดร.นรวศ ภมมภ
ว าคพลนธย , น.ส.รลชนท โชคเจรวญ, "Wildlife in Sra Pratum Palace", วารสารสลตวย
ปปาเมชองไทย 16 (1) (2009) 43-53
- Nantachai Pongpattananurak, prateep duengkae, "ECOLOGY OF WILDLIFE CORRIDOR DESIGN: initial concepts for Thailand", วารสารสลตวยปาป
เมชองไทย 17 (1) (2010) 1-25
- พงศยพท
ว ก
ล ษย ศรทบณ
ล ฑวต , prateep duengkae, Pattanee Jantrarotai, "SPECIES DIVERSITY OF SMALL MAMMALS IN TRAT AGROFORESTRY
RESEARCH AND TRAINING STATION, TRAT PROVINCE AND JEDKOD-PONGKONSAO NATURAL STUDY AND ECOTOURISM CENTER,
SARABURI PROVINCE", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 17 (1) (2010) 44-54
- prateep duengkae, "MOVEMENT OF LYLE’S FLYING FOX(Pteropus lylei) IN CENTRAL THAILAND", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 17 (1) (2010) 55-63
- Chuaynkern y., Inthara c., prateep duengkae, Songchan R., "Geographic extension of Odorrana aureola Stuart, Chuaynkern,Chan-ard and Inger,
2006 (Amphibia, Anura, Ranidae) in Thailand", The Thailand National History Museum Journal 4 (1) (2010) 29-33
- prateep duengkae, "A Field Survey of Bats on Koh Tao Islandin the Gulf of Thailand", The Thailand National History Museum Journal 4 (1) (2010)
35-39
- prateep duengkae, "A CHECKLIST OF THE WILD MAMMALS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand 18 (1) (2011) 82-120
- โดม ประททมทอง, prateep duengkae, "A CHECKLIST OF THE BIRDS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand 18 (1) (2011) 152-319
- prateep duengkae, "ASIAN OPEN-BILLED STORKS (Anastomus oscitans ) IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand 20 (1) (2013) 56-70
- prateep duengkae, "SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE OF BIRDS IN HILL EVERGREEN FOREST PERMANENT PLOT AT HUAI KOK
MA, CHIANG MAI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 20 (1) (2013) 97-112
- Yongyut Trisurat, ขวลญใจ คตามงคล, Sarawood Sungkaew, prateep duengkae, "The Study of Riparian Forest Structure in Mun River Basin", วารสาร
สนศาสตรย 32 (Special) (2013) 97-109
- ธวต ว สอนสา, Yongyut Trisurat, prateep duengkae, "Distribution of Asian Open-billed Stork (Anastomus oscitans( in Thailand", วารสารสลตวยปาป เมชองไทย
20 (1) (2013) 56-70
- ยทวดท พลพวทก
ล ษย, Wattanachai Tasen, prateep duengkae, ยอดชาย ชนวยเงวน, "DIET OF THE TAYLOR’S STREAM FROG (Limnonectes taylori) IN
HILLEVERGREEN FOREST AT HUAI KOK MA BIOSPHERE RESERVE, CHIANG MAIPROVINCE", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 21 (1) (2014) 26-40
- prateep duengkae, ยอดชาย ชนวยเงวน, "Opisthotropis spenceri SMITH, 1918 (SERPENTES: NATRICIDAE):THE THIRD AND FOURTH
SPECIMENS", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 1-14
- prateep duengkae, Dokrak Marod, "SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE OF SMALL MAMMALSIN HILL EVERGREEN FOREST AT DOI
SUTHEP-PUI NATIONAL PARK,CHIANG MAI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 95-106
- prateep duengkae, Nantachai Pongpattananurak, "MODELING SUITABLE AREAS FOR Bos javanicus UNDER CURRENT AND CHANGING
CLIMATE SCENARIOS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 150-165
- prateep duengkae, Dokrak Marod, "SOME BREEDING BIOLOGY OF BLACK-WINGED STILT (Himantopus himantopus) AT BUENG BORAPET
NON-HUNTINGAREA, NAKORN SAWAN PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 166-173
- prateep duengkae, "POPULATION ESTIMATION OF LYLE’S FLYING FOX, (Pteropus lylei) IN WET SEASON AT WAT LUANGPROMMAWAS,
CHONBURI PROVINCE AND WAT PHO BANG KHLA, CHACHOENGSAO PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 181-191
- prateep duengkae, Ronglarp Sukmasuang, "SOME ECOLOGICAL ESPECTS OF ASIAN GOLDEN WEAVER (Ploceus hypoxanthus) AT BUANG
BORAPET NON-HUNTING AREA, NAKHON SAWAN PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 53-68
- prateep duengkae, Utis Kutintara, "Bird Assemblages in Mae Yom National Park, Phrae Province", วารสารวนศาสตรย 34 (2) (2015)
- prateep duengkae, Pattanee Jantrarotai, ณลฐวทฒว ศรทไ ชยรลต นย, ยอดชาย ชนวยเงวน, "THE MORPHOMETRIC SIZE OF THE FLYING LIZARDSGENUS
Draco LINNAEUS, 1758 (SAURIA: AGAMIDAE) IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 1-7
- Anak Pattanavibool, prateep duengkae, "HUMAN AND SAMBAR USE OF RECOVERY FOREST AROUNDMAE WONG RIVER, MAE WONG
NATIONAL PARK", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 61-69
- Vijak Chimchome, prateep duengkae, "CALL STRUCTURE AND POPULATION ESTIMATION OF ANURANS (ORDER ANURA) BY AUDITORY
SURVEYS IN KHAO ANG RUE NAI WILDLIFE SANCTUARY, CHACHOENGSAO PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 81-89
- Ronglarp Sukmasuang, prateep duengkae, "PREY SPECIES AND HABITAT USE OF DHOLE (Cuon alpinus)IN SALAKPRA WILDLIFE
SANCTUARY", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 101-110
- prateep duengkae, "A RELATIVE ABUNDANCE OF Quasipaa fasciculispina BETWEENINTERIOR AND EXTERIOR AREAS OF KHAO SOI DAO
WILDLIFESANCTUARY, CHANTHABURI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 141-154
- prateep duengkae, Vijak Chimchome, "SONG CHARACTERISTIC OF MALE WHITE-HANDED GIBBON (Hylobates lar) IN HUAI KHA KHAENG
WILDLIFE SANCTUARY, UTHAITHANI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 191-202
- prateep duengkae, Rujira Mahaprom, Yodchaiy Chaynkern, "Population Density and Morphometry Analysis for Sex Determinationin Varanus
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- ววยะดา แจนมจารมญ, prateep duengkae, Vijak Chimchome, ไกรรลต นย เอทย
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ธ างคลขา จลงหวลด ฉะเชวงเทรา", การสลมมนาววชาการเรชอ
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“Science and Technology towards ASEAN Development” (2014)
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(2014)
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การประชทมววชาการและนตาเสนอผลงานววชาการเครชอขนายงานววจย
ล นวเวศววทยาปปาไมขประเทศไทย (2014)
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ประชทมววชาการและนตาเสนอผลงานววชาการเครชอขนายงานววจย
ล นวเวศววทยาปปาไมขประเทศไทย (2014)
- prateep duengkae, "Relationship between Pig Farms and Bats", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ททช 52 (2014)
- prateep duengkae, "Vertical Foraging Patterns of Birds in Hill Evergreen Forest Permanent Plot at Huai Kok Ma,Chiang Mai Province", การประชทม
ทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ททช 52 (2014)
- Dokrak Marod, Sarawood Sungkaew, prateep duengkae, แหลมไทย อาษานอก, ตนอลาภ ค าโย, สทธรท ะ เหวมฮศก , อลมพร ปานมงคล, สถวต ยย ถวน
ช ก าแพง, "Plant
Diversity of Lower Montane Evergreen Forest at Huai Kogma Watershed Area, Doi Suthep – Pui National Park, Chiang Mai Province", การประชทม
ววชาการและนตาเสนอผลงานววชาการเครชอขนายงานววจย
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ณ คณะเกษตรศาสตรยฯ มหาววทยาลลยนเรศวร พวษณทโลก ระหวนางวลนททช 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558
(2015)
- ยทวดท พลพวทก
ล ษย, ฤทลยรลต นย สงจลนทรย, prateep duengkae, ยอดชาย ชนวยเงวน, ศศวธร หาสวน, "Diet of Amphibians in Hill Evergreen Forest at Doi Suthep-Pui
National Park, Chiang Mai Province and Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loie Province", การประชทมววชาการและนตาเสนอผลงานววชาการเครชอขนายงานววจย
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ล ษย, ฤทลยรลต นย สงจลนทรย, prateep duengkae, ศศวธร หาสวน, ยอดชาย ชนวยเงวน, "Diet of Limnonectes in Thailand", การประชทมทางววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ททช 53 (2015)
- prateep duengkae, สทภาภรณย วลชรพฤษาดท, วชวร พล คตาบมชา, พงษยส ท
ว ธวธ ศรทคณ
ท เมชอง, พลชรกวต ว เพตงสกทล , อวงอร ไชยเยศ, นลนทชลย พงศยพฒ
ล นานทร ก
ล ษย, ธทร ะวลฒนยเหมะ
จทฑ า, "Monitoring Roosting Sites and Population of Lyle s Flying Fox (Pteropus lylei) in Thailand", การประชทมววชาการปปาไมข (2015)

พวมพยครลงต ลนาสทด เมชอ
ช 6/7/63

หนขา 9 จาก 12

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

นายประททป ดขวงแค

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชทวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย
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"A Study of Genetic Relationship among of Lyle’s Flying Fox (Pteropus lylei K. Andersen, 1908.) Population in Thailand", การสลมนาววชาการเรชอ
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ช กตาแพง, สทธรท ะ เหวมฮศก , "Tree Stands Clustering and Carbon Stock
Assessment of Deciduous Dipterocarp Forest at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus,Sakonnakhon Province.",
การประชทมววชาการและนตาเสนอผลงานววชาการเครชอขนายววจย
ล นวเวศววทยาปปาไมขประเทศไทย ครลงต ททช 7 (2018)
- อลนดามลน จลนทรยขาว, ขวลญฤทลย จรลส เพชร, Ronglarp Sukmasuang, prateep duengkae, "Ecology of Asiatic Jackal (Canis aureus) in Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary", การสลมมนาเรชอ
ช งสลต วยปาป เมชองไทย ครลงต ททช 39 (2018)
- Jiraporn Teampanpong, ภลณฑวญา อทต สาหย, วทฒศ
ว ก
ล ดวธ คทม
ข หมม,น prateep duengkae, "A preliminary survey on vertebrate's roadkill on highway 12 in Nam
Nao National Park", การสลมมนาเรชอ
ช งสลต วยปาป เมชองไทยและสลมมนาสลต วยปาป สวนสลต วย (2018)
- Jiraporn Teampanpong, ภลณฑวญา อทต สาหย, วทฒศ
ว ก
ล ดวธ คทม
ข หมม,น prateep duengkae, อททย
ล ชาญสทข, "Vertebrate’s Roadkill on Highway 12 in Nam Nao National
Park", การประชทมการปปาไมข ประจาปป พ.ศ. 2562 “การปปาไมขก าข วไกล ขลบเคลชอ
ช นเศรษฐกวจไทยกขาวหนขา” (2019)
- สถวต ยย ถวน
ช กาแพง, Dokrak Marod, prateep duengkae, "Forest structure and species composition in lower montane evergreen forest after
reforestation atDoi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province", การประชทมววชาการและนาเสนอผลงานววชาการเครชอขนายงานววจย
ล นวเวศววทยาปป าไมขประ
เทศไทย ครลงต ททช 8 (2019)
- นายสมเกทยรตว กลขาแขตง, เกรทยงศลก ดวธ เหมะฤทธว,ธ Ronglarp Sukmasuang, prateep duengkae, "Density and population structure of of small mammals in
Order Rodentia around the area of Samut Songkhram Province", การประชทมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ททช 57 (2019)
- ดารวนท สตาราญรชน
ช , Jiraporn Teampanpong, ยอดชาย ชนวยเงวน, prateep duengkae, "Diet of Acanthosaura lepidogaster in Hill Evergreen Forest, Mae Sa
– Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province", การประชทมการปปาไมข ประจตาปป พ.ศ. 2562 (2019)
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- prateep duengkae, ปานวรวศ รย ปานศรท, ศทภลลก ษณย ศวร ,ว ยทวดท พลพวทก
ล ษย, มงคล สาฟมวงศย, ววมลมาศ นทย
ข ภลก ดท, ประสวทธวธ มากสวน, อารทร ต
ล นย รลก ษาศวล ป, "The Effects
of Forest Fire on Population Dynamics of Resident Bird at Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province", กตาหนดการนตาเสนอผลงานทาง
ววชาการ
การประชทมการปปาไมข ประจตาปป พ.ศ. 2562
วลนททช 19-20 สวงหาคม 2562
ณ สถาบลนคชบาลแหนงชาตว ในพระอทปถลมภยฯ (ศมนยยอนทร ก
ล ษยชาข งไทย) จลงหวลด ลตาปาง
(2019)
- prateep duengkae, นรววชญย ดตารงคยธวลช, อวงอร ไชเยศ, Nantachai Pongpattananurak, พลวทร ย บมชาเกทยรตว, ปปยะ ภวญโญ, "Applied SMART patrol’s data and
Geoinformation technology for Habitat suitability of Asian Elephant (Elephas maximus) in Eastern Thung Yai Naresuarn wildlife sanctuary", กตาหนดการ
นตาเสนอผลงานทางววชาการ
การประชทมการปปาไมข ประจตาปป พ.ศ. 2562
วลนททช 19-20 สวงหาคม 2562
ณ สถาบลนคชบาลแหนงชาตว ในพระอทปถลมภยฯ (ศมนยยอนทร ก
ล ษยชาข งไทย) จลงหวลด ลตาปาง (2019)
ระดลบนานาชาตว
- prateep duengkae, "Projected impact of climate change on the potential distribution of amphibiansin Thailand: a case study of the Crocodile newt
(Tylototriton verrucosus)", International Workshop on
Ecological Knowledge for Adaptation
on Climate Change (2013)
- Supaporn Wacharapluesadee, Nuttavadee Pamaranon, Apai Suthisunk, Noppawan Buamitoop, prateep duengkae, Patarapol Maneeorn, Sanipa
Suradhat, Rachod Tantilertcharoen, Pierre Rollin, Henry Wilde, Thiravat Hemachudha, "Assesing the riskof Nipah virus emergence in Thailand",
Prince Mahidol Award Conference 2013
"A World united against infectious diseases:
Cross-sectoral solutions"
1st Global Conference on Regional Disease Surveillance Networks
2nd International One Health Congress
Centennial Commemoration of the Rockefeller Foundation (2013)
- prateep duengkae, "“One Health” Surveillance for Nipah virusin Thailand", International Meeting on Emerging
Diseases and Surveillance (2013)
- ววยะดา แจนมจารมญ, prateep duengkae, ววจก
ล ขณย ฉวมโฉม, ไกรรลต นย เอทย
ช มอตาไพ, "Density of Birds at Bung Borapet Non-hunting Area, Nakhon Sawan
Province", The 51st Kasetsart University Annual Conference (2013)
- แหลมไทย อาษานอก, Dokrak Marod, prateep duengkae, อทมาพร ปานมงคล, Hiroko Kurokawa, Mashiro Aiba, Masatoshi Katabushi, Tohru
Nakashizuka, "Plant Functional Traits and the Factors Determining Regeneration Affecting of Forest Tree Species Reestablish Ability in Uplands
Restoration Practice, Northern Thailand", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change (2014)
- prateep duengkae, "Assessing Potential Risk of Nipah Virus Transmissionfrom Bats to Pigs in Central Thailand", 2014 ASM Biodefense and
Emerging Diseases Research Meeting (2014)
- Supaporn Wacharapluesadee, prateep duengkae, Patcharakiti Phengsakul, Wachirapon Khumbucha, Thongchai Kaewpom, Apaporn Rodparn,
Sangchai Yinsakmongkon, Nuntaporn Sittidetboripat, Pattarapol Maneeorn, Patrick J Blair, Michael V Callahan, Thiravat Hemachudha, "Identification
of Coronaviruses in Lyle's flying fox (Pteropus lylei)in Thailand", 3nd International Consortium on Pathogens at the Human Animal Interface
(ICOPHAI) (2015)
- Supalak Siri, prateep duengkae, Dokrak Marod, "Coexistence of Pynonotidae in Hill Evergreen forest permanent plot at Huai Kog Ma, Chaing Mai
Province", International Ornithological Congress of Southeast Asia 2015 (2015)
- Kevin Olival, Kathleen Apakupakul, Chumpon Kaewket, Chirapol Sintunawa, prateep duengkae, Supaporn Wacharapluesadee, "Monitoring a Bat
Population in Thailand Using Long-term Guano HarvestRecords", 45th Annual Symposium of the North American Society for Bat Research (2015)
- prateep duengkae, Aingorn Chaiyes, Boripat Siriaroonrat, "Gap Analysis of Terrestrial Wild Mammal in Thailand: Priorities Areas for Biodiversity
Conservation and Expanding the Protected-Area Network", Symposium Biodiversity and Health (2016)
- prateep duengkae, Supaporn Wacharapluesadee, Aingorn Chaiyes, Wachirapon Khumbucha, Pongsit Srikhunmuang, Nanchatai
Pongpattananurak, Boripat Siriaroonra, Thiravat Hemachudha, "Population estimates of Lyle's Flying Fox (Pteropus lylei) in Thailand to support
future risk assessment studies", 13rd International Bat Research Conference (2016)
- Supaporn Wacharapluesadee, prateep duengkae, Sangchai Yinsakmongkon, Wachirapon Khumbucha, Thongchai Kaewpom, Apaporn Rodparn,
Pattarapol Maneeorn, Thiravat Hemachudha, "Molecular characterization of coronaviruses in Lyle’s Flying Fox(Pteropus lylei) in Thailand",
13rdInternational Bat Research Conference (2016)
- CHAIYES AINGORN, prateep duengkae, Nantachai Pongpattananurak, WACHARAPLUESADEE SUPAPORN, HEMACHUDHA THIRAVAT,
"Foraging habitat utilisation map for Lyle’s flying fox (Pteropus lylei) by high-resolution GPStracking in Central Thailand", 11th International
Conference on Behaviour,
Physiology and Genetics of Wildlife (2017)
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- Anak Pattanavibool, Wichian Shinwong, prateep duengkae, "Smart man, smart ranger, and smart patrol: the essential elements in protection and
recovery of threatened wildlife species in Thailand", International Conference of Agriculture and Natural Resources (2018)
- Apinya Saisamorn, prateep duengkae, ดร.อนรรฆ พลฒนววบล
ม ยย, Somphot Duangchantrasiri, Achara Simcharoen, "Activity pattern of leopard (Panthera
pardus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand: A confirmation from multiple year data.", International Conference of Agriculture and
Natural Resources (2018)
- Aingorn Chaiyes, prateep duengkae, Warong Suksavate , Supaporn Wacharapluesadee, Nantachai Pongpattananurak, Thiravat Hemachudha,
"Predicting risk zones of Nipah virus from foraging utilization of Lyle's flying fox (Pteropus lylei) in Eastern Thailand", International Conference of
Agriculture and Natural Resources (2018)
- Nutthakarn Boonph, Aingorn Chaiyes, Chumphon Kaewket, Jirachai Arkajag, Supaporn Wacharapluesadeeb, prateep duengkae, "A comparison of
the external morphology of Wrinkle-lipped Free-tailed Bat (Chaerephon plicatus) between Ratchaburi Province and Loei Province, Thailand",
International Conference of Agriculture and Natural Resources (2018)
- Supalak Siri, Yuwadee Ponpituk, Mongkol Safuwong, prateep duengkae, "Seasonal body weight of Hill Blue Flycatcher (Cyornis banyumas) in
lower montane evergreen forest at Mae Sa – Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province, Thailand", International Conference of Agriculture
and Natural Resources (2018)
- Sininat Petcharat, Thongchai Kaewpom, Supaporn Wacharapluesadee, prateep duengkae, Sangchai Yinsakmongkon, Supakarn Kaewchot,
Pattarapol Maneeorn, Martha M Stokes, Thiravat Hemachudha, "Comparison of two RdRp PCR assays for the detection of MERS related
Coronaviruses", The 5th International One Health Congress (2018)
- Supaporn Wacharapluesadee, prateep duengkae, Chumphon Kaewket, Sangchai Yinsakmongkon, Thongchai Kaewpom, Apaporn Rodpan, Martha
M Stokes, Thiravat Hemachudha, Petcharat Sininart, "Detection of MERS-related Coronavirus in Wrinkle-lipped free-tailed bats", The 5th
International One Health Congress (2018)
- Weerapong Thanapongtharm, Supaporn Wacharaponpluesadee, Bandit Nuansrichay, Wirongrong Hoonsuwan, Kachen Wongsathapornchai, Filip
Claes, Peter Black, Wantanee Kalpravidh, Sonjai Pornpattananikom, prateep duengkae, Supakarn Kaewchot, Thiravat Hemachudha, Kevin Olival,
Martha Stokes, Sudarat Damrongwatanapokin, Daniel Schar, "Synchronized surveillance at the wildlife-livestock-human interface in Thailand: a novel
approach to early detection of viral transmission across species interfaces", The 5th International One Health Congress (2018)
- นางสาวขวลญฤทลย จรลส เพตชร, Ronglarp Sukmasuang, prateep duengkae, นายศลก ดวส
ธ ท
ว ธวธ ซวม
ต เจรวญ, นทชรวนทรย สงสะเสน, "Some Ecological Aspects of Dhole
(Cuon alpinus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province, Thailand", The 5th EnvironmentAsia International Conference
(EnvironmentAsia 2019) (2019)
- prateep duengkae, Nutthakarn Boonpha, Warong Suksavate, Supaporn Wacharapluesadee, Chumpon Kaewket, "Long-term Monitoring on
Population Size of Wrinkle-lipped Free-tailed Bat (Chaerephon plicatus) in Western Thailand", 18th International Bat Research Conference 2019
(2019)
- Nutthakarn Boonpha, prateep duengkae, Supaporn Wacharapluesadee, Warong Suksavate, "Sex-specific Prediction Formula for Wrinkle-lipped
Free-tailed Bats (Chaerephon plicatus) at Khao Chong Phran Non-hunting Area, Ratchaburi Thailand", 18th International Bat Research
Conference 2019
(2019)
- Warong Suksavate, prateep duengkae, Supaporn Wacharapluesadee, Thiravat Hemachudha, "Effect of Fitness Traits and Weather Condition on
the Infection of Coronavirus of Lyle’s Flying Fox", 18th International Bat Research Conference 2019
(2019)
- Aingorn Chaiyes, prateep duengkae, Supaporn Wacharapluesadee3, Nantachai Pongpattananurak, Thiravat Hemachudha, "Distributional Ecology
of Pteropus lylei: Conservation Implications for Vulnerable and Disease Reservoir Species", 18th International Bat Research Conference 2019
(2019)

ผลงานววจย
ล นทเต ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2549 - 6 กรกฎาคม 2563
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