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โครงการววจยบ
ปป 2544-2545 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนนอน เยนอย เตผานมของวสวนมระหวชางชชวงใกลผคลอดและหลสงคลอด ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจาก
สสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส และคณะสสตวแพทยศาสตรษ มก.
ปป 2544-2546 การแสดงออกของ Calcium-Sensing Receptor (CaSR) ในเนนอน เยนอย เตผานมของวสวนมระหวชางชชวงใกลผคลอดและหลสงคลอด ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจาก
สสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส
ปป 2547-2548 การตรวจสอบการเปปนแหลชงรสบโรคของเชนอน Leptospira ในโคและความสสมพสนธษของวศการในไตกสบการปลชอยจธลชรพในปปสสาวะ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทธนจาก
สสานสกงานคณะกรรมการวศจยส แหชงชาตศ
ปป 2548-2553 การศศกษาและสรผางฐานขผอมผลเครนอย งหมายอณผโมเลกธล และการคผนหา epitope(s) ทรเย หมาะสมเพนอย การพสฒนาวสคซรนปปองกสนเลปโตสไปราในปศธสตส วษ ( หสวหนผา
โครงการยชอย ) ไดผรบส ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยส มก.
ปป 2548-2553 หนชวยปฏศบตส กศ ารวศจยส เชรยย วชาญเฉพาะพสฒนาวสคซรนเลปโตสไปโรซรสในปศธสตส วษ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยส มก.
ปป 2549
ผลของการเปปนแหลชงรสงโรคเลปโตสไปโรซรสในโคนมตชอคธณภาพสธขภาพโคนมและอธบตส กศ ารณษการเปปนโรคในคนในเขตพนนน ทรเย ลรยน งโคนม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทธน
จากทธนอธดหนธนวศจยส มก.
ปป 2547-2550 การตรวจสอบการเปปนแหลชงรสงโรค Leptospira ในโคและความสสมพสนธษของวศการในไตกสบการปลชอยจธลชรพในปปสสาวะ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนอธด
หนธนวศจยส มก.
ปป 2547-2550 การปรสบสผตรอาหารโคนมเพนอย ลดโอกาส และ/หรนอ ยสบยสงน การเปปนแหลชงรสงโรคของจธลชรพ Leptospira ในโคนมระยะใกลผคลอด ( หสวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบส
ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยส มก.
ปป 2547-2550 การพสฒนาวศธปร ฏศกรศ ยศ าลผกโซชโพลรเมอรษเรสเพนอย การตรวจหาเชนอน เลปโตสไปรชาในนนาส เชนอน โคและการตรวจเบนอน งตผนเพนอย หาเชนอน เลปโตสไปรชาในนนาส เชนอน โคทรใย ชผสาส หรสบ
งานผสมเทรยมของประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยส มก.
ปป 2547-2550 แผนควบคธมการระบาด และปปองกสนการเปปนแหลชงรสงโรคของเชนอน Leptospira ในโค ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยส มก.
ปป 2550
การพสฒนาเครนอย งหมายโมเลกธลในการตรวจสอบและจสาแนกเชนอน เลปโตสไปราโดยใชผยนร ของกลธมช โปรตรนทรมย สร วช น Leucine-rich repeat ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส
ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยส มก.
ปป 2550-2551 การคผนหายรนทรกย าส หนดการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ในเชนอน เลปโตสไปรา เคอรษสเนอรรย ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสาขาพสนธธวศศ วกรรม
บสณฑศตวศทยาลสย
ปป 2550-2551 การคผนหายรนทรกย าส หนดการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ในเชนอน เลปโตสไปรา บอรษคปปเตอรษเซไน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนสชวนตสว
ปป 2550-2551 การตรวจสอบยรนทรกย าส หนดการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ในเชนอน เลปโตสไปราสายพสนธธษ L. interrogans ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธน
สชวนตสว
ปป 2550-2571 การคผนหายรนทรกย าส หนดการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ในเชนอน เลปโตสไปรา เคอรษสเนอรรย ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสาขาพสนธธวศศ วกรรม
บสณฑศตวศทยาลสย
ปป 2550-2571 การคผนหายรนทรกย าส หนดการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ในเชนอน เลปโตสไปรา บอรษคปปเตอรษเซไน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนสชวนตสว
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ปป 2550-2571 การตรวจสอบยรนทรกย าส หนดการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ในเชนอน เลปโตสไปราสายพสนธธษ L. interrogans ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธน
สชวนตสว
ปป 2552-2554 การคผนหาอศพโศ ทปปรวช มบนยรนทรคย วบคธมการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ของเชนอน เลปโตสไปราตชางซรโรวารษ ในกลธมช L. interrogans และ L.
noguchii ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส
ปป 2552-2554 การวศเคราะหษยนร ทรสย รผางโปรตรนซศงย มรสวช น Luecine-Rich Repeat ในเชนอน กชอโรคเลปโตสไปโรซศสสายพสนธธษ Leptospira borgpetersenii ในระดสบโมเลกธล ( หสว
หนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานคณะกรรมการอธดมศศกษา มหาวศทยาลสยทสกษศณ และสาขาพสนธธวศศ วกรรม (บว.มก.)
ปป 2552-2556 การโคลนยรนควบคธมการสรผางโปรตรนทรมย ศร กส ยภาพการเปปน Sub-unit vaccine ตชอตผานโรคเลปโตสไปโรซรสในปศธสตส วษ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสก
งานคณะกรรมการการอธดมศศกษา
ปป 2552-2556 การสรผางและการแสดงออกของโปรตรนลผกผสมของไลโปโปรตรนและโปรตรนของเชนอน เลปโตสไปราเพนอย ศศกษาโอกาสเปปนวสคซรนหนชวยยชอยในการปปองกสนโรคเลปโต
สไปรา ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา
ปป 2552-2557 การคผนหาอศพโศ ทปปรวช มบนยรนทรคย วบคธมการสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ของเชนอน เลปโตสไปราตชางซรโรวารษ ในกลธมช L. interrogans และ L.
noguchii ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากโครงการทธนวศจยส มหาบสณฑศต สาขาวศทยาศาสตรษและเทคโนโลยร สสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส
ปป 2552-2557 การตรวจและสรผาง Epitopes รชวมบนยรนทรสย รผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ของเชนอน เลปโตสไปรษตาช งซรโรวารษโดยการชชวยของโปรแกรมซอฟตษแวรษ
ทางไบโออศนฟอรษเมตศกสษ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส (ทธน คปก. พนนน ฐาน-อธตสาหกรรม / รชวมมนอกสบภาคอธตสาหกรรม)
ปป 2552-2557 การตรวจหาและสรผาง Epitopes รชวมบนยรนทรสย รผางโปรตรนทรมย สร วช นLeucine-Rich Repeat ของเชนอน เลปโตสไปรษตาช งซรโรวารษโดยการชชวยของโปรอกรมซอฟตษแวรษ
ทางไบโออศนฟอรษเมตศกสษ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส (ทธน คปก.พนนน ฐาน-อธตสาหกรรม/รชวมมนอกสบภาคอธตสาหกรรม)
ปป 2556-2557 เทคนศคพสนธธวศศ วกรรมตรวจสอบสารกสาหนดชรวภาพระบธการสสมผสสใยหศน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากบสณฑศตวศทยาลสย มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ
ปป 2557-2558 การตรวจและสรผาง Epitopes รชวมบนยรนทรสย รผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat ของเชนอน เลปโตสไปรษตาช งซรโรวารษโดยการชชวยของโปรแกรมซอฟตษแวรษ
ทางไบโออศนฟอรษเมตศกสษ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส
ปป 2558-2559 รรคอมบศแนนทษโปรตรนและนาโนเทคโนโลยรเพนอย การตรวจสอบโรคเลปโตสไปโรซรสสายพสนธธทษ อผ งถศนย ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธน
การวศจยส
ปป 2559
การตอบสนองทางสรรรภผมคศ มผธ กสนของกระตชายตชอรรคอมบศแนนทษโปรตรน KU_Sej_LRR_2012 ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนนสกวศจยส หลสงปรศญญาเอกภายใตผ
สถาบสนวศทยาการขสนน สผงแหชงมหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ (CASAF)
ปป 2559
ตสวบชงชรชน วร ภาพระบธการสสมผสสใยหศนไครโซไทลษในประชากรกลธมช เสรยย งในอธตสาหกรรมไทยทรใย ชผใยหศนไครโซไทลษ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานคณะ
กรรมการวศจยส แหชงชาตศ
ปป 2559-2560 การตอบสนองทางสรรรวศทยาภผมคศ มผธ กสนเยนอย เมนอกในลสาไสผและระดสบไซโตไคนษในนนาส เลนอดทรเย กรยย วขผองในกระตชายโดยแบคทรเรรยกรดแลคตศคทรผย ลศต
KU_Sej_LRR_2012 รรคอมบศแนนทษโปรตรน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนนสกวศจยส หลสงปรศญญาโท (Post Master Researcher) ภายใตผศนผ ยษวทศ ยาการขสนน สผงเพนอย เกษตร
และอาหาร (CASAF) ปป พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครสงน ทรย ๓)
ปป 2559-2560 การตอบสนองทางสรรรวศทยาและการเกาะยศดผนสงลสาไสผของกระตชายโดยแบคทรเรรยกรดแลคตศคทรผย ลศต KU_Sej_LRR_2012 รรคอมบศแนนทษโปรตรน ( หสวหนผา
โครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนนสกวศจยส หลสงปรศญญาโท (Post Master Researcher) ภายใตผศนผ ยษวทศ ยาการขสนน สผงเพนอย เกษตรและอาหาร (CASAF) ปป พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครสงน ทรย ๒)
ปป 2559-2560 ชธดตรวจสอบรวดเรรวและจสาเพาะสสาหรสบโรคเลปโตสไปโรซรสในสสตวษเลรยน งเปปนเพนอย นโดยเทคนศคพสนธธวศศ วกรรมโปรตรนและนาโนเทคโนโลยร ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผ
รสบทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส
ปป 2559-2560 รรคอมบศแนนทษโปรตรนและนาโนเทคโนโลยรเพนอย การตรวจสอบโรคเลปโตสไปโรซรสสายพสนธธทษ อผ งถศนย ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธน
การวศจยส
ปป 2560
การพสฒนากรรมวศธกร ารเพศมย การละลายไดผของโปรตรนแอนตศเจนรรคอมบศแนนทษโปรตรน KU_Sej_LRR_2012 ผลศตจากเซลลษเจผาบผาน แบคทรเรรย อร โคไล ( หสวหนผา
โครงการ ) ไดผรบส ทธนจากInnovation Hubs เพนอย สรผางเศรษฐกศจฐานนวสตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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สบงกบด

ภาควศชาสรรรวศทยา คณะสสตวแพทยศาสตรษ บางเขน

ปป 2560-2561 ชธดตรวจสอบรวดเรรวและจสาเพาะสสาหรสบโรคเลปโตสไปโรซรสในสสตวษเลรยน งเปปนเพนอย นโดยเทคนศคพสนธธวศศ วกรรมโปรตรนและนาโนเทคโนโลยร ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผ
รสบทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส
ปป 2560-2561 ระบาดวศทยาของโรคตศดเชนอน อธบตส ใศ หมชในปลานศลและปลาทสบทศม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานพสฒนาการวศจยส การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2562 การกระตธนผ ภผมคมกส
คศ ผ นเลปโตสไปราในสธกรดผวยรรคอมบศแนนทษโปรตรน KU_Sej_LRR_2012 ผลศตจากระบบนวสตกรรมการแสดงออกแบบไรผสารปฏศชวร นะใน
แบคทรเรรยกรดแลคตศค ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสสานสกงานกองทธนสนสบสนธนการวศจยส (สกว.)
ปป 2561
การพสฒนาตผนแบบวสคซรนชนศดกศนปปองกสนเลปโตสไปโรซรสจากโปรตรนแอนตศเจนรรคอมบศแนนทษโปรตรน rKU_Sej_LRR_2271 เชนอน เลปโตสไปราสายพสนธธทษ อผ งถศนย ผลศต
จากแบคทรเรรยสายพสนธธษ แลคโตบาซศลลสสเกรดอาหาร ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากกระทรวงวศทยาศาสตรษและเทคโนโลยร
ปป 2561-2562 “การพสฒนาเทคโนโลยรการผลศตโปรตรนทรลย ะลายไดผของโปรตรนแอนตศเจนรรคอมบศแนนทษ rKU_Sej_LRR_2271 ผลศตจากเซลลษเจผาบผาน แบคทรเรรย เอสเชอรศเชรย โค
ไล (อร โคไล)” ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนวศจยส สรผางสรรคษสบน สานรอยศาสตรษพระราชา คณะสสตวแพทยศาสตรษ มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดสบชาตศ
- นายอดศลนส หนศมนส , Siriwan Prapong, "Development of leptospira molecular markers by using bioinformation from predicted Leucine-Rich Repeat (LRR)
protein genes", สสตวแพทยสาร 58 (1) (2007) 65-78
- Siriwan Prapong, ศ.นพ.สมชสย บวรกศตตศ, "Diagnostic Biomarkers for Asbestosis", พธทธชศนราชเวชสาร 30 (1) (2013) 54-58
- ศธภชสย นศตพศ นส ธษ, จศตพศ ร ประชธมวรรณษ, Siriwan Prapong, "Examining Putative Leucine-rich Repeat LBJ_2271 Ortholog Genes in Leptospira borgpetersenii
Serovar Sejroe Genome", วารสารสสตวแพทยศาสตรษ มข. 23 (1) (2013) E1-E14
- นธชจนาถ หรบแกผว, สธภาพร บธณยประสศทธศ,ธ Siriwan Prapong, Teerasak Prapong, "Development of In-house Sandwich Enzyme-linked Immunosorbent Assay
Kit for Detection of Serum Osteopontin in Humans", พธทธชศนราชเวชสาร 33 (1) (2016) 75-85
- Siriwan Prapong, นธชจนาถ หรบแกผว, Supaporn Punyaprasiddhi, Teerasak Prapong, "An In-house Sandwich Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kits for
Serum Tropomyosin 4 and Peroxiredoxin II", พธทธชศนราชเวชสาร 34 (1) (2017) 49-59
ระดสบนานาชาตศ
- Ronald Horst, Siriwan Prapong, Timothy Reinhardt, Nicholas Koszewski, Joyce Knutsoni, Charles Bishop, "Comparison of the relative effects of
1,24-dihydroxyvitamin D2 [1,24-(OH)2D2], 1,24-dihydroxyvitamin D3 [1,24-(OH)2D3], and 1,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25-(OH)2D3] on selected vitamin
D-regulated events in the rat", Biochemical Pharmacology 60 (1) (2000) 701-708
- Anantamongkol, U, Charoenphandhu, N, Wongdee, K, Teerapornpuntakit, J, Suthiphongchai, T, Siriwan Prapong, Krishnamra, N, "Transcriptome
analysis of mammary tissues reveals complex patterns of transporter gene expression during pregnancy and lactation", CELL BIOLOGY INTERNATIONAL
34 (1) (2010) 67-74
- Supachai Nitipan, Tepyuda Sritrakul, Anthicha Kunjantarachot, Siriwan Prapong, "Identification of epitopes in Leptospira borgpetersenii leucine-rich
repeat proteins", Infection, Genetics and Evolution 14 (1) (2013) 46-57
- Anthicha Kunjantarachot, Weiwei Yan, Sean P. McDonough, Siriwan Prapong, Gunjana Theeragool, Yung-Fu Chang, "Immunogenicity of Leptospira
interrogans Outer Membrane Vesicles in a Hamster Model", J Vaccines & Vaccination 5 (4) (2014) 1-9
- Tepyuda Sritrakul, Supachai Nitipan, Worawidh Wajjwalku, Anchalee La-ard, Chattip Suphatpahirapol, Wimol Petkarnjanapong, Boonsong
Ongphiphadhanakul, Siriwan Prapong, "Leptospira borgpetersenii hybrid leucine-rich repeat protein: Cloning and expression, immunogenic identification
and molecular docking evaluation", Journal of Microbiological Methods 142 (-) (2017) 52-62
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สบงกบด ภาควศชาสรรรวศทยา คณะสสตวแพทยศาสตรษ บางเขน
- Chattip Suphatpahirapol, Thu-Ha Nguyen, Yada Tansiri, Yodying Yingchutrakul, Sittiruk Roytrakul, Supachai Nitipan, Worawidh Wajjwalku, Dietmar
Haltrich, Siriwan Prapong, Suttipun Keawsompong, "Expression of a leptospiral leucine-rich repeat protein using a food-grade vector in Lactobacillus
plantarum, as a strategy for vaccine delivery", 3 Biotech 9 (9) (2019) 1, 9:324-10, 9:324
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดสบชาตศ
- ศธภชสย นศตพศ นส ธษ, Siriwan Prapong, "Detection of Low-Stringency PCR Products from L. borgpetersenii LipL36 Gene by Capillary Electrophoresis.", The
Proceedings of 32nd Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference (2006)
- Siriwan Prapong, อดศลนส หนศมนส , "การใชผขอผ มผลชรวสารสนเทศของยรนทรไย ดผรบส การทสานายวชาสรผางโปรตรนทรมย สร วช น Leucine-Rich Repeat (LRR) เพนอย การพสฒนาไพรเมอรษสาส หรสบ
จสาแนกเชนอน เลปโตสไปรา", ประมวลเรนอย งการประชธมวศชาการทางสสตวแพทยษและการเลรยน งสสตวษ ครสงน ทรย 32 (2007)
- Maliwan Choontanom, Somchai Pongjunyakul, Siriwan Prapong, Teerasak Prapong, Sangchai Yingsakmongkon, Parama Hanhaboon, Wanida
Passadurak, "Epidemiology of Leptospirosis in Cattle from the Low Prevalent Provinces in Thailand by Cultivation, Microscopic Agglutination test (MAT)
and hematology", การประชธมวศชาการทางสสตวแพทยษและการเลรยน งสสตวษ ครสงน ทรย 33 (2007)
- Somchai Pongjunyakul, Maliwan Choontanom, Teerasak Prapong, Siriwan Prapong, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Nuch Chotchong,
"Relation of histopathological kidney lesions and microscopic agglutination test to leptospirosis in cattle from the low prevalent provinces in Thailand",
การประชธมทางวศชาการของมหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ ครสงน ทรย 46 (2008)
- นธชจนาถ หรบแกผว, สธภาพร บธณยประสศทธศ,ธ Siriwan Prapong, สมชสย บวรกศตตศ, "An assist of bioinformatics for development of an in-house sandwich
enzyme-linked Immunosorbent assay to detect human serum amyloid A", การประชธมทางวศชาการ ครสงน ทรย ๕๓ มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ (2015)
- Chattip Suphatpahirapol, Thu-Ha Nguyen, Lukas Mach, Supachai Nitipan, Worawidh Wajjwalku, Suttipun Keawsompong, Dietmar Haltrich, Siriwan
Prapong, "Improvement of Leptospiral Leucine-Rich Repeat Gene Expression in Escherichia coli", The 53rd Kasetsart University Annual Conference, 2015
(2015)
- Tepyuda Sritrakul, Supachai Nitipan, Worawidh Wajjwalku, Anchalee La-ard, Siriwan Prapong, Yung-Fu Chang, "Computational Structural Based and
Animal Model Analysis: The Immunoprotective of Leptospira borgpetersenii Leucine-rich Repeat Hybrid Protein", RGJ-Ph.D. Congress 17
การประชธมวศชาการโครงการปรศญญษเอกกาญจนาภศเษก ครสงน ทรย 17 (2016)
ระดสบนานาชาตศ
- Siriwan Prapong, Teerasak Prapong, นายศธภชสย นศตพศ นส ธษ, นางสาวจศตภศ รณษ ประชธมวรรณษ, "Genetic variations of Leptospira spp.: classified by LipL36 genes and
capillary electrophoresis techniques.", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging
Diseases (2008)
- Siriwan Prapong, นายศธภชสย นศตพศ นส ธษ, เทพยธดา ศรรตระกผล, อสนธศฌา คธณจสนทรโชตศ, "Using of genome database and bioinformatics tools for vaccine
development.", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 and the 35th Veterinary Medicine & Livestock
Development Annual Conference 2009. (2009)
- Worapong Wilairat, Supachai Nitipan, Tepyuda Sritrakul, Anthicha Kunjantarachot, Nuch Chotchong, Siriwan Prapong, "Structural Approach of
Leptospira Leucine-Rich Repeat Proteins", The 36th International Conference on Veterinary Science, 2010, and OIE&FAO joint symposiums (2010)
- นายวรพงศษ วศไลรสตนษ, นายศธภชสย นศตพศ นส ธษ, สพ.ญ.เทพยธดา ศรรตระกผล, สพ.ญ.อสนธศฌา คธณจสนทรโชตศ, Nuch Chotchong, Siriwan Prapong, "COMPUTATION OF
LEPTOSPIRA HLA-A*0201 RECOGNIZABLE EPITOPES BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION", The 16th Federation of Asian Veterinary Associations
Congress 2011 (2011)
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สบงกบด ภาควศชาสรรรวศทยา คณะสสตวแพทยศาสตรษ บางเขน
- Anthicha Kunjantarachot, Supachai Nitipan, Tepyuda Sritrakul, Chattip Suphatpahirapol, Nuch Chotchong, Siriwan Prapong, "IDENTIFICATION OF A
PUTATIVE LRR CODING GENE IN L. INTERROGANS", The 37th International Conference on Veterinary Science: IICAB, APHIS, FAO Joint Symposiums.
(2012)
- Siriwan Prapong, "Asbestos Biomarkers for Identification of Exposure", The Conference on The Medical Status of ASEAN Countries (2016)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวสลสธดยอดนวสตกรรม มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ วศทยาศาสตรษอาหารและสธขภาพ ประจสาปป 2560 เรนอย ง "TILAVAC: วสคซรนปปองกสนเชนอน ไวรสสอธบตส ใศ หมชในปลานศลและปลา
ทสบทศม" จาก มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best Oral Presentation at The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations; FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases.
ประจสาปป 2551 เรนอย ง "Genetic variations of Leptospira spp.: classified by LipL36 genes and capillary electrophoresis techniques." จาก Federation of Asian
Veterinary Associations; World Organization for Animal Health
- The Best Graduate Student Oral Presentation Award at The 36th International Conference on Veterinary Science 2010 and OIE & FAO joint
symposiums. Genetic Engineering in Veterinary Science ประจสาปป 2553 เรนอย ง "Structural Approach of Leptospira Leucine-Rich Repeat Proteins" จาก The
organizing Committee of the 36th ICVS, OIE&FAO joint symposium (TVMA &OIE &FAO)
- รางวสลดรเดชน สาขา พสนธธวศศ วกรรม ในการประชธมทางวศชาการครสงน ทรย ๕๓ มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ พสนธธวศศ วกรรม ประจสาปป 2559 เรนอย ง "Improvement of Leptospiral
LeucineRich Repeat Gene Expression in Escherichia coli" จาก มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรษ
ผลงานวศจยส นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2543 - 1 ธสนวาคม 2563
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