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โครงการววจยบ
ปป 2548
การศศกษาความเปปนไปไดรในการนนามะระขกนข กลดความสมบบรณศพนน ธยใศ นหนบวสต ตารศแรทเพศผบเร พพอพ เปปนยาคยมกนาเนตดเพศชายชนวพ คราว ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจาก
ทยนอยดหนยนนนกวตจยน หนราใหมม
ปป 2549
ชกววตทยาการสพบพนนธยเศ พพอพ การเพาะเลกยข งงบเหมาไทยในกรงเลกยข งของประเทศไทย ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากบนณฑตตวตทยาลนย และคณะวตทยาศาสตรศ ภาควตชา
สนตววตทยา มหาวตทยาลนยเกษตรศาสตรศ
ปป 2551

วตทยาตมอมไรรทอม เชตงอนยรกน ษศนกกระเรกยนในนตเวศกรงเลกยข ง ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนวตจยน มก.

ปป 2552
ฤทธตยธ บน ยนงข ความสมบบรณศพนน ธยขศ องสารสกนดเมลลดมะระขกนข กตมอเอนไซมศตาร นอนยมลบ อตสระและการแสดงออกของโปรตกนในอนณฑะหนบวสต ตารศเพศผบร ( หนวหนราโครงการ )
ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนวตจยน มก.
ปป 2553

รอบปปของฮอรศโมนเพศและพฤตตกรรมการสพบพนนธยขศ องนกตะกรยมในกรงเลกยข งเพพอพ การอนยรกน ษศ ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนวตจยน มก.

ปป 2555-2557 รบปแบบการสพบพนนธยแศ ละฮอรโมนเพศของกตงข กมา Calotes emma Gray 1845 and Calotes versicolor Daudin 1802 (Squamata; Agamidae) ( หนวหนรา
โครงการ ) ไดรรบน ทยนจากเงตนสนนบสนยนการทนาวตทยานตพนธศระดนบปรตญญาเอกและทยนสมวนตนว
ปป 2555-2556 ชกววตทยาการสพบพนนธยขศ องกบอกสานหนวใหญมเพศผบร Limnonectes isanensis บรตเวณแมมนานข เลย อนาเภอภบหลวง จนงหวนดเลย ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจาก
สหกรณศออมทรนพยศสาธารณสยขจนงหวนดเลย
ปป 2555-2556 ผลของสารสกนดจากยมานางตมอการเรกยนรบแร ละจดจนาตนาแหนมงสถานทกแพ ละการตายของเซลลศประสาทในหนบไมคศทเพก กตดภาวะสมองขาดเลพอดแบบชนวพ คราว ( ผบรร วม ม
โครงการ ) ไดรรบน ทยนจากภาควตชาสนตววตทยา คณะวตทยาศาสตรศ มหาวตทยาลนยเกษตรศาสตรศ และทยนสมวนตนว
ปป 2558-2559 แบบเสกยงรรองเพลงและฮอรศโมนควบคยมเสกยงรรองเพลงในนกปรอดหนวโขน Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยน
สนนบสนยนวตทยานตพนธศและทยนสมวนตนว
ปป 2562-2563 สนณฐานวตทยาระบบสพบพนนธยขศ องงบเขกยวพระอตนทรศเพศผบแร ละเพศเมกย (Chrysopelea ornata Shaw, 1802) ในจนงหวนดกระบกพ ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจาก
ทยนสมวนตนว
ปป 2563

การศศกษาจนดจนาแนก circular RNA (circRNA) ทกมพ ผก ลตมอการแพรมกระจายของมะเรลงตมอมลบกหมาก ( ผบรร วม มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนวตจยน มก.

ปป 2563-2564 รบปแบบการสพบพนนธยขศ องงบเขกยวหางไหมรตาโต Trimeresurus macrops Kramer, 1977 ในกรยงเทพมหานคร, ประเทศไทย ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจาก
บนณฑตตวตทยาลนย มหาวตทยาลนยเกษตรศาสตรศ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตต
- Panus Tumkiratiwong, "Effect of removal of seminal plasma from fresh semen before freezing on quality of post-thaw dog semen", วารสารสนตวแพทยศ
15 (2) (2005) 69-81
ระดนบนานาชาตต
- Panus Tumkiratiwong, Sukkachart H., Buapuan T., Tungtrongchitr R., Tungtrongchitr A., "Riboflavin-deficient and Trichinella spiralis-induced stresses on
plasma corticosterone associated with spermatogenesis in male wistar rats", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 37 (2)
(2006) 250-256
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- Panus Tumkiratiwong, Kan KUMSURB, Veerapol BOONCHUDOUNG, "Seasonal profiles of sex steroid hormones and corticosterone of Silver pheasant
Lophura nycthemera jonesi maintained in captivity", Ornithological Science 7 (1) (2008) 67-73
- Panus Tumkiratiwong, Kittiya Lerkchundhakriat, "Effect of a Pyrimethamine-Sulfanilamide Combination on Induced Temporal Infertility in Male Wistar
Rats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรศ สาขาวตทยาศาสตรศ) 45 (1) (2011) 59-69
- Panus Tumkiratiwong, น.ส. วรวตทบ มกสขย , ดร. ลาวนณยศ จนนทรศโฮม, Anchalee Aowphol, "Reproductive Patterns of Captive Male and Female Monocled Cobra,
Naja kaouthia (Lesson, 1831)", Zoological Studies 51 (5) (2012) 692-700
- Panus Tumkiratiwong, Songklod Poothong, Wut Taksintum, Hataitip Suekkhachat, Pongvarut Kanchanabanca, Phongpipat Suwapat, "Annual Changes
in Fecal Sex Hormones with Corresponding Changes in Reproductive Behaviors in Thai Sarus Crane, Black-headed Ibis, and Lesser Adjutant Stork",
ZOOLOGICAL SCIENCE 30 (12) (2013) 1070-1080
- Panus Tumkiratiwong, Ravicha Ploypattarapinyo, Urai Pongchairerk, Wachiryah Thong-asa, "Reproductive toxicity of Momordica charantia ethanol seed
extracts in male rats", Iranian Journal of Reproductive Medicine 12 (10) (2014) 695-704
- Meesook, W, Artchawakom, T, Anchalee Aowphol, Panus Tumkiratiwong, "Reproductive pattern and sex hormones of Calotes emma Gray 1845 and
Calotes versicolor Daudin 1802 (Squamata; Agamidae)", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 40 (5) (2016) 691-703
- Wachiryah Thong-asa, Panus Tumkiratiwong, Vasakorn Bullangpoti, KASEM KONGNIRUNDONSUK, Kanokwan Tilokskulchai, "Tiliacora triandra (Colebr.)
Diels leaf extract enhances spatial learning and learning flexibility, and prevents dentate gyrus neuronal damage induced by cerebral
ischemia/reperfusion injury in mice", Avicenna Journal of Phytomedicine - (-) (2017) --- Wachiryah Thong-asa, Panus Tumkiratiwong, Vasakorn Bullangpoti, KASEM KONGNIRUNDONSUK, Tilokskulchai, K, "&ITTiliacora triandra&IT (Colebr.)
Diels leaf extract enhances spatial learning and learning flexibility, and prevents dentate gyrus neuronal damage induced by cerebral
ischemia/reperfusion injury in mice", AVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE 7 (5) (2017) 389-400
- Panus Tumkiratiwong, แกรวมาศ พงษศอคน คศตรา, "Effect of ethanol extracts of Momordica charantia seeds on testicular antioxidant enzyme activity and
protein patterns in male Wistar rats", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 54 (5) (2020) 515-520
- Panus Tumkiratiwong, Darika Manathamkamon, Rattanawat Chaiyarat , Kan Khoomsub, "Age-Related Testosterone Changes and Corresponding
Song Patterns in Red-whiskered Bulbul (Pycnonotus jocosus Linnaeus, 1758)", Sains Malaysiana 50 (5) (2021) 1211-1220
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตต
- ยยทธนา แสงจนนทรศ, Nirat Gongruttananun, Ratana Chotesangsa, Panus Tumkiratiwong, "Effects of restriction of water consumption on egg and eggshell
quality, fecal moisture contents, hematology and reproductive performance in laying hens", การประชยมทางวตชาการของมหาวตทยาลนยเกษตรศาสตรศ ครนงข ทกพ 46
(2008)
- คมสนน หงภนทรคกร,ก Viyada Seehabutr, สยเมตตศ ปยจฉาการ, Panus Tumkiratiwong, "A Preliminary Study on Species Diversity of Sponges in Coral Reef Area
around Koh Ka,
Chumphon Province, Gulf of Thailand, Thailand.", การประชยมทางวตชาการของมหาวตทยาลนยเกษตรศาสตรศ ครนงข ทกพ 46 (2008)
- Panus Tumkiratiwong, Viyada Seehabutr, วรวตทบ มกสขย , ลาวนณยศ จนนทรศโฮม, "An annual cycle of estradiol and total testosterone in Thai Monocled Cobra
(Naja kaouthia) in captivity", การประชยมวตชาการและเสนอผลงานวตจยน มหาวตทยาลนยทนกษตณ ครนงข ทกพ 18 ประจนาปป 2551 (2008)
- Panus Tumkiratiwong, ผศ.ดร. รนตนวนฒนศ ไชยรนตนศ, ดารตกา มานะธรรมกมล, "Song-Learning Age Period: Relationship between Testosterone and Song Types
ofRed Whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)", การประชยมวตชาการมหาวตทยาลนยเกษตรศาสตรศ วตทยาเขตกนาแพงแสน ครนงข ทกพ 6 (2009)
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sharpii) in Bangpra Waterbird Breeding Station", การประชยมวตชาการและเสนอผลงานวตจยน มหาวตทยาลนยทนกษตณ ครนงข ทกพ 21 ประจนาปป 2554 (2011)
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รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวนลประเภทบยคคล-นนกวตจยน ผบสร รรางสรรคศผลงานวตจยน ตกพมต พศระดนบนานาชาตต ปป 2557
ประจนาปป 2559 จาก มหาวตทยาลนยเกษตรศาสตรศ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวนลชมเชยการนนาเสนอวตทยานตพนธศภาคบรรยาย ประจนาปป 2551 เรพอพ ง "รบปแบบการหลนงพ ฮอรศโมนเอสตราไดออลและเทสทอสในรอบปปของงบเหมาไทยในกรงเลกยข ง" จาก
มหาวตทยาลนยทนกษตณ
ผลงานวตจยน นกเข ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2548 - 30 พฤศจตกายน 2564
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