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

นายอรรถพล รรจรว าวรรณ
ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วววทยา คณะววทยาศาสตรย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

วท.บ. (ชชวววทยา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2552
วท.ม. (สลต วววทยา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2557
ปร.ด. (สลต วววทยา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2563

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

สลต วยเลชอ
ล ยคลานและสลต วยส ะเทวนนลาต สะเทวนบก

งานส อน
Animal Systematics
Collection and Preservation of Zoological Specimens
Conservation Biology
Ecology
Ecology Laboratory
General Zoology
Laboratory for Biology
Seminar
Vertebrate Zoology
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2564
อนรก รมววธานเชวงบมร ณาการของจวงล จกและตรก
ต แก (วงศย Gekkonidae) ในระบบนวเวศเขาหวนปมนของภาคตะวลนตกและภาคใตขของประเทศไทยเพชอ
ช
ประยรก ตยใ ชขใ นการอนรร ก
ล ษยชนวด พลนธรแ
ย ละประชากร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2565
ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอการแพรนก ระจายของสลต วยส ะเทวนนลาต สะเทวนบกเฉพาะถวน
ช ในประเทศไทยเพชอ
ช การประยรก ตยใชขในการ
จลด ลตาดลบความสตาคลญในการอนรร ก
ล ษย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2565-2567 อนรก รมววธานเชวงบมร ณาการของสลต วยส ะเทวนนลาต สะเทวนบกและสลต วยเลชอ
ล ยคลานในบรวเวณพชน
ล ทชค
ช อคอดกระเพชอ
ช การประยรก ตยใ ชขใ นการประเมวนความ
หลากหลายทางชชวภาพ (ทรนพลฒนาศลก ยภาพในการทตางานววจย
ล ของอาจารยยรน
นร ใหมน ปป 2564) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานปลลด กระทรวงการอรด มศศก ษา
ววทยาศาสตรย ววจย
ล และนวลต กรรม (สป.อว.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Anchalee Aowphol, Siriporn Yodthong, Attapol Rujirawan, Kumthorn Thirakhupt, "Mitochondrial diversity and phylogeographic patterns of gekko
gecko (Squamata: Gekkonidae) in Thailand", Asian Herpetological Research 10 (3) (2019) 158-169
- L. LEE GRISMER, Attapol Rujirawan, KORKHWAN TERMPRAYOON, NATEE AMPAI, Siriporn Yodthong, PERRY L. WOOD JR., JAMIE R. OAKS,
Anchalee Aowphol, "A new species of Cyrtodactylus Gray (Squamata; Gekkonidae) from the Thai Highlands with a discussion on the evolution of
habitat preference", Zootaxa 4852 (4) (2020) 401-427
- นางสาวศวร พ
ว ร ยอดทอง, Attapol Rujirawan, Bryan L. Stuart, Anchalee Aowphol, "A New Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from Southern
Thailand", Animals 2021 (566) (2021) 1-28
- LE M.V., NGUYEN V.D.H., PHAN H.T., Attapol Rujirawan, Anchalee Aowphol, VO T. D.H., MURPHY R.W., SANG NGOC NGUYEN, "A new skink
of the genus Subdoluseps Freitas, Datta-Roy, Karanth, Grismer &amp; Siler, 2019 (Squamata: Scincidae) from southern Vietnam ", Zootaxa 4952
(2) (2021) 257-274
- Korkhwan Termprayoon, Attapol Rujirawan, L. Lee Grismer, Perry L. Wood Jr., Anchalee Aowphol, "Taxonomic reassessment and phylogenetic
placement of Cyrtodactylus phuketensis (Reptilia, Gekkonidae) based on morphological and molecular evidence", ZooKeys 2021 (1040) (2021)
91-121
- Termprayoon, K., Attapol Rujirawan, Ampai, N., Wood, P.L., Jr., Anchalee Aowphol, "A new insular species of the Cyrtodactylus pulchellus group
(Reptilia, Gekkonidae) from Tarutao Island, southern Thailand revealed by morphological and genetic evidence", ZooKeys 1070 (-) (2021) 101-134

ผลงานววจย
ล นชเล ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2562 - 18 พฤษภาคม 2565

พวมพยครลงล ลนาสรด เมชอ
ช 18/5/65

หนขา 1 จาก 1

