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

นางสาวอวงอร กวมกง

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2564
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจจล ชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย

รองหลวหนขาภาคววชาจจล ชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย

วท.บ.(เทคนวคการแพทยย) , มหาววทยาลลยธรรมศาสตรย, ไทย, 2543
วท.ม.(จจล ชชวววทยาทางการแพทยย) , จจฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2546
วท.ด.(จจล ชชวววทยาทางการแพทยย) , จจฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2552

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Immunology, Immunogenetics

งานส อน
Advanced Immunology
Advanced Microbiology
Advanced Research Methods in Microbiology
Advanced Virology
Bioinformatics for Microbiologists
General Microbiology
Immunology
Infection & Immunity
Infection & Infections Diseases
Infection and Defence
Infection and Infectious Diseases
Laboratory in Funamental Microbiology
Laboratory in Fundamental Microbiology
Microbiology Projects
Progress in Microbial Technology
Seminar
special problem
Special Problems
Thesis
Virology
จจล ชชวววทยาพชน
พ ฐานภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
ปปญหาพวเศษ
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553-2554 บทบาทของกลจม
น ยชน class II cytokine receptor ในการเกวด โรคและการดตาเนวนโรคของการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชเรชอ
พ รลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทจนจากคณะววทยาศาสตรย มก.
ปป 2554-2555 บทบาทของยชน IFNAR1 ในการเกวด โรคและการดตาเนวนโรคของการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชเรชอ
พ รลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบลณฑวต
ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2556 ผลของการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชตอ
น การแสดงออกของยชนทชเช กชย
ช วขของในกระบวนการออโตฟาจช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกอง
ทจนสนลบสนจนการววจย
ล รนวมกลบสตานลก งานคณะกรรมการอจด มศศก ษา
ปป 2554-2557 การศศก ษาหนขาทชข
ช องยชนในววถ อ
ช อโตฟาจชทเช กชย
ช วขของกลบการเพวม
ช จตานวนของไวรลส ตลบอลก เสบบช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
พ สมง
ดขานทรลพ ยากรธรรมชาตวเขตรขอนภายใตขโครงการมหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว สตานลก งานคณะกรรมการการอจด มศศก ษา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2556
มก.
ปป 2555
มก.

ผลของการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชตอ
น การแสดงออกของยชนทชเช กชย
ช วขของในกระบวนการออโตฟาจช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล
ผลของการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชตอ
น การแสดงออกของยชนทชเช กชย
ช วขของในกระบวนการออโตฟาจช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล

ปป 2555-2556 ความสลมพลนธยของยชนอวนเตอรยล ว
ว ควน-28 ในการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชเรชอ
พ รลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการทตาววจย
ล ระดลบ
ปรวญญาตรช คณะววทยาศาสตรย มก. และภาคววชาจจล ชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย มก.
ปป 2555-2556 ผลของการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชตอ
น การแสดงออกของยชนทชเช กชย
ช วขของในกระบวนการออโตฟาจช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะววทยา
ศาสตรย (Pre-proposal Research Fund (PRF-phase II))
ปป 2555-2556 ผลของการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชตอ
น การแสดงออกของยชนทชเช กชย
ช วขของในกระบวนการออโตฟาจช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจน
การววจย
ล ScRF คณะววทยาศาสตรย
ปป 2555-2557 ความสลมพลนธยร ะหวนางความหลากหลายของยชนในววถ อ
ช อโตฟาจชก บ
ล ความเสชย
ช งตนอการเกวด โรคไวรลส ตลบอลก เสบบชเรชอ
พ รลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2557 บทบาทของกระบวนการออโตฟาจชใ นโรคมะเรรงตลบทชเช กชย
ช วขของกลบการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบช ภายใตขแผนงานววจย
ล : พยาธวก าต เนวด ระดลบโมเลกจล ของ
โรคมะเรรงตลบทชเช กชย
ช วขของกลบการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบช : บทบาทของววถ ส
ช ญ
ล ญาณนอทชยและออโตฟาจช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
ววจย
ล แหนงชาตว
พวมพยครลงพ ลนาสจด เมชอ
ช 23/4/64
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ปป 2557-2558 การศศก ษาความสลมพลนธยของยชน IRGM กลบการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชเรชอ
พ รลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการทตาววจย
ล ระดลบ
ปรวญญาตรช คณะววทยาศาสตรย มก. และภาคววชาจจล ชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย มก.
ปป 2557-2558 บทบาทของยชน IGF1R ในการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชเรชอ
พ รลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการทตาววจย
ล ระดลบปรวญญาตรช คณะ
ววทยาศาสตรย มก. และภาคววชาจจล ชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย มก.
ปป 2557-2558 บทบาทของยชนทชเช กชย
ช วขของกลบกระบวนการออโตฟาจชใ นการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการววจย
ล
จากนโยบายกระตจน
ข สนงเสรวมการขอตตาแหนนงศาสตราจารยย คณะววทยาศาสตรย มก.
ปป 2557
ความสลมพลนธยร ะหวนางความหลากหลายของยชนในววถ อ
ช อโตฟาจชก บ
ล ความเสชย
ช งตนอการเกวด โรคมะเรรงตลบทชเช กชย
ช วขของกลบการตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบช ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560

การววเคราะหยก ารเปลชย
ช นแปลงโปรตชนทลงพ หมดในววถ อ
ช อโตฟาจชเมชอ
ช ตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560

การววเคราะหยโปรตชนในววถ อ
ช อโตฟาจชโดยเทคนวคโปรตวโอมวก ซยเมชอ
ช ตวด เชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561
หนจนววจย
ล มก.

บทบาทของเอรนไกลโคซวเลชลน
ช ของโปรตชนบนผววเชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชใ นการเกวด กระบวนการออโตฟาจช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด

ปป 2560

การศศก ษาผลของสารสกลด จากเหรด ในการตขานเซลลยมะเรรง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2560-2562 การคขนหาและการดลด แปลงบรวเวณการเกวด เอรนไกลโคซวเลชลน
ช ของโปรตชนบนผววเชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชทส
ช งน เสรวมการตอบสนองทางภมมค
ว ม
ขจ กลน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561

การศศก ษาผลของสารสกลด จากเหรด ในการตขานเซลลยมะเรรง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2561-2563

โครงการถอดรหลส พลนธจก รรมงมพษ
ว ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2561-2563 โครงการถอดรหลส พลนธจก รรมงมพษ
ว ในประเทศไทยเพชอ
ช นตาไปสมก
น ารพลฒนาววธก
ช ารววนจ
ว ฉลยและรลก ษาโรค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนงเสรวม
และสนลบสนจนกลจม
น ววจย
ล กองทจนรลชดาภวเษกสมโภช จจฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย
ปป 2561-2564 ฤทธวต
ธ าข นจจล ชชพ ตขานการอลก เสบ และตขานมะเรรงของสารสกลด หยาบและนพาต มลนหอมระเหยจากวนานหอมแดง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนววจย
ล
ระดลบบลณฑวต ศศก ษา บลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2566 การคขนหาและการดลด แปลงบรวเวณการเกวด เอรนไกลโคซวเลชลน
ช ของโปรตชนบนผววเชชอ
พ ไวรลส ตลบอลก เสบบชทส
ช งน เสรวมการตอบสนองทางภมมค
ว ม
ขจ กลน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคปก.
ปป 2561-2564 ผลของสารสกลด จากเหรด หลวลวงในการตขานการตวด เชชอ
พ ทางเดวนปปส สาวะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ปปก ารศศก ษา 2561
ปป 2564-2565 การเปรชยบเทชยบชนวด ของวลส ดจเพาะตนอการสรขางสารออกฤทธวท
ธ างชชวภาพในเหรด ปปา (Ganoderma spp. และ Lentinus spp.) และการนตาวลส ดจเพาะทชช
ใชขแลขวไปพลฒนาเปปนคอมโพสวต บอรยด ทชม
ช ม
ช ล
ม คนาสมงขศน
พ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Ingorn Kimkong, "Diversity of immunoglobulin genes", วารสารววทยาศาสตรย มก. 29 (1) (2011) 26-35
ระดลบนานาชาตว
- Ingorn Kimkong, Nakkuntod, J, Sae-Ngow, S, Snabboon, T, Avihingsanon, Y, Hirankarn, N, "Association between CTLA-4 polymorphisms and the
susceptibility to systemic lupus erythematosus and Graves'disease in Thai population", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND
IMMUNOLOGY 29 (3) (2011) 229-235
- Ingorn Kimkong, Nattiya Hirankarn, Jeerawat Nakkuntod , Nakarin Kitkumthorn , "Tumour necrosis factor-alpha gene polymorphisms and
susceptibility to oral lichen planus", oral diseases 17 (2) (2011) 206-209
- Thammakorn Saethang, Osamu Hirose, Ingorn Kimkong, Vu Anh Tran, Xuan Tho Dang, Lan Anh T Nguyen, Tu Kien T Le, Mamoru Kubo, Yoichi
Yamada, Kenji Satou, "EpicCapo: epitope prediction using combined information of amino acid pairwise contact potentials and HLA-peptide contact
site information", BMC Bioinformatics 13 (1) (2012) 313
- Ingorn Kimkong, Jeerawat Nakkuntod, Pimpayao Sodsai, Nattiya Hirankarn, Nakarin Kitkumthorn, "Association of interferon-gamma gene
polymorphisms with susceptibility to oral lichen planus in the Thai population", Archives of Oral Biology 57 (5) (2012) 491-494
- Thammakorn Saethang, Osamu Hirose, Ingorn Kimkong, Vu Anh Tran, Xuan Tho Dang, Lan Anh T. Nguyen, Tu Kien T. Le, Mamoru Kubo, Yoichi
Yamada, Kenji Satou, "PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides usingamino acid pairwise contact potentials and quantum
topological molecularsimilarity descriptors", Journal of Immunological Methods 387 (1-2) (2013) 293-302
- Ingorn Kimkong, P. Tangkijvanich, N. Hirankarn, "Association of interferon-alpha gene polymorphisms with chronic hepatitis B virus infection",
International Journal of Immunogenetics 40 (6) (2013) 476-481
- S. Romporn, N. Hirankarn, P.Tangkijvanich, Ingorn Kimkong, "Association of IFNAR2 and IL10RB genes in chronic hepatitis B virus infection",
Tissue Antigens 82 (1) (2013) 21-25
- Ingorn Kimkong, Jutatip Chankaew, Areerat Kunanopparat, Nattiya Hirankarn, Pisit Tangkijvanich, "Gene polymorphisms of interleukin 28B and the
risk to chronic hepatitis B virus infection in Thai", Tissue Antigens 85 (3) (2015) 177-181
พวมพยครลงพ ลนาสจด เมชอ
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- Sudtida Phuengwas, Vipa Hongtrakul, Nattiya Hirankarn, Pisit Tangkijvanich, Chetsada Pothiratana, Ingorn Kimkong, "IFNAR1 gene polymorphism
associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai population", SCIENCEASIA 41 (1) (2015) 22-27
- Areerat Kunanopparat, Nattiya Hirankarn, Chaivat Kittigul, Pisit Tangkijvanich, Ingorn Kimkong, "Autophagy machinery impaired interferon signalling
pathways to benefit hepatitis B virus replication", Asian Pac J Allergy Immunol 34 (1) (2016) 77-85
- Areerat Kunanopparat, Ingorn Kimkong, Tanapat Palaga, Pisit Tangkijvanich, Boonchoo Sirichindakul, Nattiya Hirankarn, "Increased ATG5-ATG12
in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma and their role in apoptosis", WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 22 (37)
(2016) 8361-8374
- Suthida Wisetsathorn, Varangkana Tantithavorn, Nattiya Hirankarn, Pisit Tangkijvanich, Thammakorn Saethang, Ingorn Kimkong, "Gene
polymorphisms of autophagy machinery and the risk of hepatitis B virus-related hepatocellularcarcinoma in a Thai population", ScienceAsia 43 (6)
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