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ววทยาศาสตรดดษฎฎบณ
ล ฑวต สาขาชฎวเคมฎ, จดฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2551
ววทยาศาสตรบลณฑวต สาขาชฎวเคมฎ, จดฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2545

ส าขาเชฎย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

อณมพน
ล ธดศ าสตรยของกดงข

งานส อน
Applied Bioinformatics for Animal Diseases
Aquatic Animal Nursing
Bacteriology in Veterinary Technology
Basic Biochemistry for Animal Health
Basic Instrumental Analysis in Laboratory
Basic Moleccular Biology
Basic Molecular Biology
Basic Techniques in Analytical Laboratory
Biochemistry for Animal Health
Cell Molecular Biology in Animal Health Tech.
Chemical Residues & Analysis
Emerging & Re-emerging Infectious Diseases
Instrument for Veterinary Technology
Instrumental Analysis in Laboratory
Knowledge of the Land
Laboratory Management
Molecular Biology in Veterinary Technology
Practic in Veterinary Technology
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
Specific Instrumental Analysis
Specific Laboratory Instruments
Virology in Veterinary Technology
Zoo & Wildlife Management
การววเคราะหยด ว
ข ยเครชอ
ช งมชอเฉพาะทาง
ชฎวเคมฎทางสดขภาพสลต วย
ชฎวเคมฎทางสดขภาพสลต วยเบชอ
บ งตขน
เทคนวคเบชอ
บ งตขนในการเพาะเลฎย
บ งเซลลย
ปปญหาพวเศษ
ววทยาแบคทฎเรฎยทางเทคนวคการสลต วแพทยย
สหกวจศศก ษา
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553
การหาปรวมาณสารกลนเสฎยจตาพวกพาราเบนตกคขางในแหลนงนบาต บรวเวณชดมชน
ในกรดงเทพมหานครและปรวมณฑลดขวยเครชอ
ช งมชอ HPLC ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555

สมบลตก
ว ารตขานไวรลส ของโปรตฎนตขานจดล ชฎพ จากกดงข กดล าดตา Penaeus monodon ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555
จลย

สมบลตก
ว ารตขานไวรลส ของโปรตฎนตขานจดล ชฎพ จากกดงข กดล าดตา Penaeus monodon ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการวว

ปป 2558-2559 การพลฒนาระบบสนลบสนดนการสรขางความเขขมแขขงกลดม
น ววจย
ล ดขานชฎวววทยาประยดก ตยและสลต วแพทยสาธารณสดข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนววจย
ล
จากงบประมาณเงวนรายไดข มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประเภทกลดม
น ววจย
ล และววชาการ
ปป 2558-2561
ปป 2559

ภมมค
ว ม
ขด กลนของกดงข กลบแนวทางในการควบคดมโรค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการววจย
ล
การหาคนาพลลงงานเทอรยโมไดนามวก สยของโทลาโซลฎนดขวยววธค
ฎ อรวเรชลน
ช แกกส โครมาโทรกราฟป ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
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ปป 2560
การศศก ษาสมบลตข
ว องยฎนในระบบภมมค
ว ม
ขด กลนของกดงข ขาวแวนนาไมทฎต
ช อบสนองตนอโรคตายดนวนภายใตขส ภาวะเครฎยดจากความรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2561-2562 การพลฒนาเปปไทดยตาข นจดล ชฎพ แอนตวไ ลโปโพลวแซกคาไรดยแฟกเตอรย (ALF) จากกดงข เพชอ
ช ใชขเปปนสารเสรวมอาหารในการควบคดมโรคตายดนวน (EMS)
ในกดงข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sirinit Tharntada, patamaporn Umnahanant, WIMONRUT INSUAN, "Analysis of contamination from animal products", วารสารววทยาศาสตรยส ข
ด ภาพ
สลต วยและเทคโนโลยฎ 1 (1) (2017) 8-18
- Sirinit Tharntada, patamaporn Umnahanant, "เทคโนโลยฎ Fourier transform infrared spectroscopy: ทฤษฏฎและการประยดก ตยใ ชข", วารสารววทยาศาสตรย
สดขภาพสลต วยและเทคโนโลยฎ 2 (1) (2018) 29-33
ระดลบนานาชาตว
- Sirinit Tharntada, อ.ดร.กดล ยา สมบมร ณยวว
ว ฒ
ล นย, รศ.ดร.ววเชฎยร รวมพณวชยกวจ, ศ.ดร.อลญชลฎ ทลศ นาขจร, "Anti-lipopolysaccharide factors from the black tiger
shrimp, Penaeus monodon,
are encoded by two genomic loci
", Fish & Shellfish Immunology 24 (1) (2008) 46-54
- Sirinit Tharntada, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Haipeng Liu, Irene S?derh?ll, Kenneth S?derh?ll, Anchalee Tassanakajon, "Role
of anti-lipopolysaccharide factor from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, in protection from white spot syndrome virus infection", Journal of
General Virology (2009) 1491-1498
- Ponprateep, S, Sirinit Tharntada, Somboonwiwat, K, Tassanakajon, A, "Gene silencing reveals a crucial role for anti-lipopolysaccharide factors
from Penaeus monodon in the protection against microbial infections", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 32 (1) (2012) 26-34
- Sakunwattana, T., Jaree, P., Rimphanitchayakit, V., Tassanakajon, A., Sirinit Tharntada, "Antibacterial and antiproteinase activities of a double
whey acidic protein domain-containing protein from Penaeus vannamei Boone, 1931 (Decapoda, Penaeidae)", Crustaceana 93 (1) (2020) 51-69
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- WIMONRUT INSUAN, Donrudee Chaisiri, Ruxjinda Wattanalai, Miss Supochana Charoensin, patamaporn Umnahanant, Sirinit Tharntada, Thitichai
Jarudecha, Worawut Rerkamnuaychoke, "Quality of Water on Heavy Metals in Water Sources at Tambon Paniat, Amphoe Khok Samrong, Lopburi
Province for Health", การประชดมววชาการการพลฒนาชนบททฎย
ช งชล ยชน (2010)
- ศดภรลต นย บดญสดข, กษมา หะไว, อลครพนธย เอฎย
บ วรลต นวดฎ, กดล ยา สมบมร ณยวว
ว ฒ
ล นย, Sirinit Tharntada, "Gene organization and expression of stylicin in the black
tiger shrimp, Penaeus monodon", โครงการความรนวมมชอการแสดงผลงานทางดขานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยฎของสถาบลนอดด มศศก ษาเพชอ
ช พลฒนาประเทศ ครลงบ ทฎช 2
(2013)
- กลญญาวฎร ย วดฒต
ว น
ล ตวพ งศย, สดชญ
ล ญา ซชอ
ช สลต ยาภวร มยย, อรณวชา พงศยวฒ
ล นะเคววน, ฌานวก า จอนเทศนย, NATTAKARN NAIMON, patamaporn Umnahanant, Sirinit
Tharntada, "ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TRANS-CINNAMIC ACID AGAINST BACTERIAL PATHOGENS OF SWINE", การประชดมววชาการระดลบ
ชาตว “มศว ววจย
ล ” ครลงบ ทฎช 9 (2016)
- Sirinit Tharntada, patamaporn Umnahanant, Chadapa Sakunwattana, Pichit Olanwongsakul, "CHARACTERIZATION OF CRUSTIN RESPONDED
TO Vibrio parahaemolyticus AHPNDINFECTION IN Litopenaeus vannamei", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44)
(2018)
ระดลบนานาชาตว
- Sirinit Tharntada, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Haipeng Liu, Irene S?derh?ll, Kenneth S?derh?ll, Anchalee Tassanakajon,
"Antiviral Activity of Anti-lipopolysaccharide Factors from the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon", The 7th Symposium on Diseases in Asian
Aquaculture (2008), Taipei, Taiwan (2008)
- Sirinit Tharntada, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Haipeng Liu, Irene S?derh?ll, Kenneth S?derh?ll, Anchalee Tassanakajon,
"Inhibition of bacterial growth and viral replication by anti-lipopolysaccharide factor from the black tiger shrimp, Penaeus monodon", WFC 2008: The
5th World Fisheries Congress (2008)
- Anchalee Tassanakajon, Tipachai Vatanavicharn, Premruethai Supungul, Sureerat Tang , Piti Amparyup, Kunlaya Somboonwiwat, Sirinit
Tharntada, Jun Takahashi, Haruhiko Toyohara, "Biotechnology of Marine Invertebrates —Recent Advances in Shrimp and Shellfish", The 5th World
Fisheries Congress 2008 (2008)
- Sirinit Tharntada, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Noppawan Woramongkolchai, Anchalee Tassanakajon, "Gene organization and
functional analysis of anti-lipopolysaccharide factor-6 from theblack tiger shrimp Penaeus monodon", Ninth International Marine Biotechnology
Conference (2010)
- K. Somboonwiwat, N. Wetsaphan, S. Mingmongkol, P. Jaree, Sirinit Tharntada, A. Tassanakajon, V. Rimphanitchayakit, "Penaeus monodon
serpins inhibit prophenoloxidase activation", First International Conference of Fish and Shellfish Immunology (2013)
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- Kanyavee Woothituntipong, Suchanya Suesattayapirom, Onnicha Pongwattanakewin, Nisachon Yayee, Piriyaporn Thiendedsakul, Warunee
Chanthia, Alisala Leelanupat, NATTAKARN NAIMON, Sirinit Tharntada, patamaporn Umnahanant, "Antibacterial effect of trans-cinnamic acid against
bacterial pathogens", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2017 (2017)
- Weerasak Songoen, Sirinit Tharntada, patamaporn Umnahanant, Wanchai Pluempanupat, "Preliminary antibacterial activity from the stem extracts
of Nauclea orientalis and Artocarpus lakoocha", 12th Global Experts Meeting on Chemistry, Drug Design & Pharma Science (2019)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
- The Third Prize for the Best Student Poster Presentation in the 7th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (2008) ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง
"Antiviral Activity of Anti-lipopolysaccharide Factors from the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon" จาก The Fish Health Section(FHS) of the Asian
Fisheries Society(AFS)
- Special Award ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Gene organization and functional analysis of anti-lipopolysaccharide factor-6 from theblack tiger shrimp
Penaeus monodon" จาก International Marine Biotechnology Conference

ผลงานววจย
ล นฎเบ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2551 - 8 สวงหาคม 2563
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