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วท.บ.(เทคโนโลยดก ารเกษตร), มหาววทยาลลยธรรมศาสตรย, ไทย,
วท.ม.(เทคโนโลยดชว
ด ภาพเกษตร), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
ปร.ด.(เทคโนโลยดชว
ด ภาพเกษตร), มหาววทยาลลยเกษตรรศาสตรย, ไทย, 2558

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Molecular Biology

งานส อน
Animal Hospital Business Administration
Animal Microbiology
Bacteriology in Veterinary Technology
Basic Biochemistry for Animal Health
Basic Molecular Biology
Basic Research Methods in Veterinary Nursing
Basic Veterinary Nursing Techniques
Biochemistry for Animal Health
Biochemistry for Veterinary Nursing
Concept & Theory for Veterinary Nursing
Cooperative Education Preparation
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
Ethics & Laws Concerning for Veter.Nursing
Ethics and Laws Concerning for Veterinary Nursing
Genetic Engineering in Animal Health Tech.
Genetic Engineering in Animal Health Technology
Immunology in Verterinary Technology
Immunology in Veterinary Technology
Immunoparasitology
Knowledge of the Land
Laboratory Service in Microbiology
Laboratory Services in Clinical Parasitology
Life Skills For Undergraduate Student
Lovely Pets
Microbiology for Veterinary Nursing
Microscopy & Diagnostic Technology
Molecular Biology for Veterinary Nursing
Mycotoxin Related Animal Health
Nutrional Therapy for Veterinary Nursing
Nutrition and Nutritional Therapy for Veterinary Nursi
Prin Vet Public Health Service
Principles of Epidemiology
Principles of Pathology
Principles of Veterinary Public Health
Seminar
Special Problem
Special Problems
Technology in Animal Parasitology
Veterinary Nursing Information System
Virology in Veterinary Technology
Zoonoses
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551
การทดสอบวลคซดนตนอตขานเหหบโค (KU-VAC1) ในภาคสนาม: การทดสอบประสวทธวภาพและความปลอดภลยของวลคซดน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551
การศศก ษาความแปรผลนของยดน Bm86 ในทางเดวนอาหารสนวนกลาง (Midgut) ของเหหบ
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
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ปป 2551
ความชทก และความไวตนอยาตขานจทล ชดพ ของเชชอ
ร สเตรหพ โตคหอคคลส ซมอส
ว ทดแ
ช ยกไดขจากสทก รในโรงฆนาสลต วย ภาคเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550-2552 การพลฒนาวลคซดนตนอตขานเหหบโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสวทธวภาพของวลคซดน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยพน
ล ธทวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2553
การววเคราะหยล าต ดลบนววคลดโอไทดยของยดน VP2 ของเชชอ
ร canine parvovirus ทดแ
ช ยกไดขจากสทนข
ล ในประเทศไทยในปป 2010 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553
มก.

ความชทก ของแอนตวบอดดตอ
น การตวด เชชอ
ร Neospora caninum ในสทนข
ล ทางภาคกลางของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2559

ยดนและรมปแบบการดชอ
ร ยาตขานจทล ชดพ ของเชชอ
ร สเตรปโตคอคคลส ซมอส
ว ทดพ
ช บในสทก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560
การใชขเทคนวคโปรตดโอมวก สยต รวจหาออโตแอนตวบอดดตอ
น แอนตวเจนของเมหด เลชอดแดงในโรคพยาธวใ นเมหด เลชอดสทนข
ล ทดเช กวด จากการตวด เชชอ
ร Babesia spp.
เพชอ
ช ใชขใ นการววนจ
ว ฉลยโรค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2560
การศศก ษาววธก
ด ารตรวจหาเชชอ
ร ทดน
ช าต โดยเหหบแบบใหมนโดยการใชขเทคนวคชดวโมเลกทล คขนหาในตลวเหหบสทนข
ล (Rhipicephalus sanguineus) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2560
การสชบสวนการตวด เชชอ
ร haemotropic Mycoplasma spp ในแมวเลดย
ร งโดย ใชขเทคนวค PCR และการววเคราะหยปจ
ป จลยเสดย
ช ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2560
ความชทก และความหลากหลายทางพลนธทก รรมของเชชอ
ร Plasmodium knowlesi ทดพ
ช บในลวงแสมทดส
ช ามารถตวด ตนอสมค
น นในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- 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", วารสารอายทร ศาสตรยเขตรขอนและปาราสวต ววทยา 2015 (38) (2015) 1-8
- Samak Sutjarit, นภสร คตาแพง, จวร าภรณย รลก ยงคย, ชนาภลทร ทลบทวมศรด, 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
- นทชจรด บทญยงคย, สวร ภพ ศวร รว ต
ล นย , กชพรรณ ปปด ถาวะโร, ณวชาภลทร โรจนนาววน , ธวลชชลย เกตทบญ
ท ลชอ, Sarawan kaewmongkol, Khomson Satchasataporn,
Duangdaow khunbutsri, Nattakan Meekhanon, "Antimicrobial Resistance of Streptococcus suis isolated from pigs", วารสารววทยาศาสตรยส ข
ท ภาพสลตวย
และเทคโนโลยด 1 (1) (2017) 14-22
- Puthiphak Mutthakalin, Thanachote Tangporntawee, Jurairat Thiratantikul, Thepsopa Assawateerakiat, natnaree inthong, Sarawan kaewmongkol,
WUTTINUN RAKSAJIT, "Optimal Condition of Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction forCanine Corona Virus Detection", วารสารววทยา
ศาสตรยส ข
ท ภาพสลต วยและเทคโนโลยด 1 (2) (2017) 25-28
ระดลบนานาชาตว
- Sathaporn Jittapalapong, Sarawan kaewmongkol, Gunn Kaewmongkol, Teeraphol Sirinarukmitr, "The Progress and Process of the Development of
Anti-tick Vaccine Against Cattle Ticks (Boophilus microplus) in Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขา
ววทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 276-283
- 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
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, PORNPHIMON METHEENUKUL, Anamika Kritiyakan, Khomson Satchasataporn, Narong Abking,
Worawut Rerkamnuaychoke, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs in Northern Thailand",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (1) (2011) 78-83
- 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
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- 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
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Waraphon Phimpraphai, Masatoshi Okura, Makoto Osaki, Tsutomu Sekizaki, Daisuke Takamatsu,
"Potentially hazardous Streptococcus suis strains latent in asymptomatic pigs in a major swine production area of Thailand", Journal of medical
microbiology 66 (5) (2017) 662-669
- 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
- นทชจรด บทญยงคย, Sarawan kaewmongkol, Duangdaow khunbutsri, Khomson Satchasataporn, Nattakan Meekhanon, "Contamination of Streptococcus
suis in pork and edible pig organs in central Thailand", Veterinary World 12 (1) (2019) 165-169
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Pichai Jirawattanapong, Tanyanant Kaminsonsakul, SIRIPORN KONGSOI, Suksun Chumsing,
Masatoshi Okura, Yuichi Ueno, Tsutomu Sekizaki, Daisuke Takamatsu, "High rate misidentification of biochemically determined Streptococcus
isolates from swine clinical specimens", Journal of Veterinary Medical Science 81 (4) (2019) 567-572
- 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
- natnaree inthong, Kaset Sutasha, Sarawan kaewmongkol, รทงน ทววา สวนสวร ,ว เกรดยงศลก ดวด ศรดบว
ล รอด, Kaitkanoke Sirinarumitr, Theerapol Sirinarumitr,
"Feline panleukopenia virus as the cause of diarrhea in a banded linsang (Prionodon linsang) in Thailand", The Journal of Veterinary Medical Science
81 (12) (2019) 1763-1768
- natnaree inthong, Sarawan kaewmongkol, Nattakan Meekhanon, Kaitkanoke Sirinarumitr, Theerapol Sirinarumitr, "Dynamic evolution of canine
parvovirus in Thailand", Veterinary World 13 (2) (2020) 245-255
- Junsiri, W, Watthanadirek, A, Poolsawat, N, Sarawan kaewmongkol, Sathaporn Jittapalapong, Chawengkirttikul, R, Anuracpreeda, P, "Molecular
detection and genetic diversity of Anaplasma marginale based on the major surface protein genes in Thailand", ACTA TROPICA 205 (2020)
- 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
- Sarawan kaewmongkol, Eukote Suwan, Theerapol Sirinarumitr, Sathaporn Jittapalapong, Professor Stanley G. Fenwick , gunn kaewmongkol,
"Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigens", Heliyon 6 (7) (2020)
e04409-1-6
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม 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", การประชทมววชาการ ครลงร ทด4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), Kaitkanoke Sirinarumitr, Sarawan kaewmongkol, Theerapol Sirinarumitr, "Development of the Polymerase
Chain Reaction for the detection of Brucella canis using 16S rRNA specific primer", การประชทมใหญนส ามลญประจตาปป 2551 และการประชทมววชาการบตาบลด โรค
สลต วยเลดย
ร ง ครลงร ทด1
ช 4 (2008)
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Anamika Kritiyakan, Khomson Satchasataporn, Narong Abking, Worawut Rerkamnuaychoke,
"Prevalence of Streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern Thailand", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทดช 47
(2009)
- 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)
- WANAT SRICHARERN, Tawin Inpankaew, Sarawan kaewmongkol, Sinsamut Saengow, Pacharathon Simking, Benjamas Khurajon, Amornrat
Panthawong, Kapalee Saeng-chuto, Wichuta Jusin, Juthamas Supanam, Sathaporn Jittapalapong, "Molecular detection of Giardia duodenalis from
Long-tailed macaque (Macaca fascicularis)at San Phra Kan shrine, Lopburi, Thailand", การประชทมทางววชาการ ครลงร ทดช 53 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(2015)
- natnaree inthong, Sarawan kaewmongkol, Kaitkanoke Sirinarumitr, Theerapol Sirinarumitr, "Genetic Diversity of Canine Parvovirus Isolated from
Dometic Dogs in the Central Part of Thailand.", The7th AG-BIO/PERDO Granduate Conference on Agricultural Biotechnology and KU-UT Joint
Seminar IV (2016) (2016)
- นทชจรด บทญยงคย, รสวก าญจนย ศวร อ
ว รวยรลก ษย, อนงนาต เยดย
ช มศทภโชค, Sarawan kaewmongkol, Nattakan Meekhanon, "Streptococcus suis isolated from
finishing pigs in Nakhon Pathom and Ratchaburi provinces", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทดช 54 (2016)
- Sathaporn Jittapalapong, Sarawan kaewmongkol, WUTTINUN RAKSAJIT, SUCHANIT NGAMKALA, Eukote Suwan, "Humoral Antibody
Responses of Dogs Vaccinated by Anti-tick Vaccine (KU-DOG)", การประชทมทางววชาการ ครลงร ทดช 57 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2019)
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- Sathaporn Jittapalapong, Sarawan kaewmongkol, WUTTINUN RAKSAJIT, SUCHANIT NGAMKALA, Eukote Suwan, "The Preliminary Result of
Anti-tick Vaccine Against Cattle Ticks in Dairy and Beef Cattle and Buffaloes in Thailand: Comparison of Antibody Titer in Field trial", การประชทมทาง
ววชาการ ครลงร ทดช 57 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2019)
ระดลบนานาชาตว
- 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, "A novel Bartonella species detected in fleas and ticks from an Australian marsupial", 20th Annual Combined Biological
Science Meeting (CBSM 2010) (2010)
- 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)
- 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)
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Tanyanant Kaminsonsakul, Suksun Chumsing, Masatoshi Okura, Yuichi Ueno, Daisuke
Takamatsu, "Precise identification of biochemically presumptive Streptococcus isolates from swine clinical specimens", The 19th international
symposium of world association of veterinary laboratory diagnosticians (ISWAVLD 2019) (2019)
- natnaree inthong, Sarawan kaewmongkol, Kaitkanoke Sirinarumitr, Theerapol Sirinarumitr, "A Retrospective Study Canine Parvovirus in Thailand
Found CPV-2c Circulation in 2016", The 20th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC2019) (2019)
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล ชนะเลวศ นวลต กรรม มก. สาขาววทยาศาสตรย ววทยาศาสตรยส ข
ท ภาพ และววทยาศาสตรยส ข
ท ภาพสลต วย ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "วลคซดนตนอตขานเหหบโค(KU-VAC1)" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ชมเชย สาขาสลต วแพทยศาสตรย ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "การตรวจทางโมเลกทล ของเชชอ
ร Giardia duodenalis ในลวงแสม (Macaca fascicularis)ศาลพระกาฬ
จลงหวลด ลพบทร ด ประเทศไทย" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นดเร ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2549 - 20 กลนยายน 2563

พวมพยครลงร ลนาสทด เมชอ
ช 20/9/63

หนขา 4 จาก 4

