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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2547-2548 การตรวจสอบการเปปนแหลลงรนบโรคของเชชอช Leptospira ในโคและความสนมพนนธยของวทการในไตกนบการปลลอยจจลชชพในปปสสาวะ ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจาก
สสานนกงานคณะกรรมการวทจยน แหลงชาตท
ปป 2548-2553 หนลวยปฏทบตน กท ารวทจยน เชชยช วชาญเฉพาะพนฒนาวนคซชนเลปโตสไปโรซชสในปศจสตน วย ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน มก.
ปป 2549

การศศกษาผลของพทษงผเขชยวหางไหมผตอล การทสาลายเซลลยมะเรรงทลอนชาส ดชตบน ในคน ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน มก.

ปป 2549

การศศกษามหกายวทภาค และจจลกายวทภาคของลทนช ชวา (Manis javanica) ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน มก.

ปป 2547-2550 การตรวจสอบการเปปนแหลลงรนงโรค Leptospira ในโคและความสนมพนนธยของวทการในไตกนบการปลลอยจจลชชพในปปสสาวะ ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจด
หนจนวทจยน มก.
ปป 2550

การศศกษาคจณสมบนตขท องสมจนไพรหนจมานประสานกายตลอการกระตจนผ กระบวนการหายของแผล ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน มก.

ปป 2551
มก.

การศศกษาคลาทางโลหทตวททยาระดนบโมเลกจลเพชอช การปรนบปรจงสจขภาพของโคพชนช เมชองและกระบชอปลนกในประเทศไทย ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน

ปป 2552

การเปรชยบเทชยบผลของสาร MC1 และ ionized solution ตลอการกระตจนผ การหายของแผลในหนผเมผาสย ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากบรทษทน โอแครย จสากนด

ปป 2552

ผลของสาร MC1 (Multi Cytokine 1) ตลอการกระตจนผ การหายของแผลในหนผเมผาสย ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากบรทษทน โอแครย จสากนด

ปป 2554-2555 การเปรชยบเทชยบการสอบปฏทบตน กท ารจจลกายวทภาคศาสตรยโดยการใชผกลผองจจลทรรศนยและการใชผสไลดย PowerPoint ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากภาควทชากาย
วทภาคศาสตรย คณะสนตวแพทยศาสตรย มหาวททยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การศศกษาเนชอช เยชอช เคมชของตจมล รนบรสและเซลลยผลทตเมชอกในชลองปากของปลาบศก ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากภาควทชากายวทภาคศาสตรย คณะสนตวแพทยศาสตรย
มหาวททยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2555
การศศกษาพนฒนาการของโครงสรผางทางจจลกายวทภาคศาสตรย จสานวน การกระจายตนว และไกลโคคอนจผเกตของตจมล รนบรสทชบช รทเวณผทวหนนงรอบปากและภายในชลอง
ปากของปลาบศกวนยอลอนเพชอช ใชผเปปนตนวบลงชชพช ฤตทกรรมการกทน ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน มก.
ปป 2555
การศศกษาลนกษณะทางจจลกายวทภาคศาสตรยของเซลลยทผช ลทตเมชอกและลนกษณะเฉพาะของเนชอช เยชอช เคมชไกลโคคอนจผเกตทชพช บบรทเวณผทวหนนงปลาบศกวนยอลอน ( ผผรผ วล ม
โครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน มก.
ปป 2556

การศศกษาผลของปปจจนยทชเช กชยช วขผองกนบการเกรบรนกษาดผวยความเยรนทชมช ตช อล คจณภาพของไขลปลาบศก ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยน มก.

ปป 2557-2559 ผลของ Insulin-like growth factor 1 ตลอการเจรทญของกลผามเนชอช ในพชตสน สจกร ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบน ทจนจากบรทษทน ฮผเวลฟารยมา (ประเทศไทย) จสากนด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบนานาชาตท
- Urai Pongchairerk, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Apantree Chantong, "Morphological Changes of Apoptosis in the
Human Cholangiocarcinoma Cell Line, HuCCA-1, Induced by Green Pit Viper Venom", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวททยาสารเกษตรศาสตรย
สาขาวททยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 77-84
- Waroonluk Sriwiroch, Narong Chungsamarnyart, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Urai Pongchairerk, "The Effect of
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit Crude Extract on Wound Healing Stimulation in Mice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวททยาสารเกษตรศาสตรย
สาขาวททยาศาสตรย) 44 (6) (2010) 1121-1127
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตท
- Pakawadee Pongket, Surapong Arthitwong, Sirirak Chantakru, Pibul Ruangsupapichat, Nathanan Prompa, Krisana Saengprapaitip, Apantree Chantong,
Apinun Suprasert, "Learning efficiency on the special sense organ by using para rubber models", การประชจมวทชาการ ครนงช ทช4ช 4 มหาวททยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
- 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",
การประชจมทางวทชาการของมหาวททยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงช ทชช 46 (2008)
- วรจฬลนกษณย ศรชวโท รจนย, Narong Chungsamarnyart, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Urai Pongchairerk, "ผลของนชาส ยางสมจนไพร
หนจมานนนงช แทลนในการกระตจนผ ขบวนการหายของแผลแบบ excision ในสจนขน ", การประชจมวทชาการกายวทภาคศาสตรย (ประเทศไทย) ครนงช ทชช 31 (2008)
- Urai Pongchairerk, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, "Electron Microscopy of Human Cholangiocarcinoma Cellular
Changes after Green Pit Viper Venom Exposure", การประชจมวทชาการสนตวแพทยศาสตรย มทม.ครนงช ทชช 2 (2008)
- Urai Pongchairerk, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Apantree Chantong, "Apoptotic morphological changes of human
cholangiocarcinoma cell line (HuCCA-1), induced by green pit viper venom", การประชจมทางวทชาการของมหาวททยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงช ทชช 47 (2009)
- Urai Pongchairerk, Teerasak Prapong, Surapong Arthitwong, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, "Comparison of Histology Lab Exam Methods
between Using Light Microscope and PowerPoint Slide", การประชจมวทชาการกายวทภาคศาสตรยแหลงประเทศไทย ครนงช ทชช 35 (2012)
- Pakawadee Pongket, พทบลผ ยย เรชองสจภาภทชาตท, Nathanan Prompa, Krisana Saengprapaitip, วนทดา เลาหสจรโยธทน, Teerasak Prapong, "Effects of 3 Fixatives on
H&E Staining Durability of Stomach Permanent Slides", จามจจรวช ชท าการ 100ปปวศท วฯจจฬาฯ 2556 การประชจมวทชาการวทจยน หนลวยงานสสาหรนบบจคลาการสายสนนบสนจนใน
สถาบนนอจดมศศกษา ครนงช ทชช 5 (2013)
- Sirirak Chantakru, Krisana Saengprapaitip, Pakawadee Pongket, ชนทกานตย เชษฐสทงหย, "Expression of Lectin Binding Sites in Oropharyngeal Epithelium of
Mekong Giant Catfish ( Pangasianodon gigas Chevy, 1930)", การประชจมวทชาการกายวทภาคศาสตรยแหลงประเทศไทย ครนงช ทชช 38 (2015)
ระดนบนานาชาตท
- Urai Pongchairerk, Krisana Saengprapaitip, Maleewan Liumsiricharoen, "Microscopic Structure of Adrenal Gland of the Malayan Pangolin", The Second
Congress of the Asian Association of Veterinary Anatomists (2007)
- Urai Pongchairerk, Narong Chungsamarnyart, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, "Ethanolic Extract of Schefflera leucantha
Viguier Enhances Wound Healing in Dog", The 3rd Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists (2009)
- Sirirak Chantakru, Urai Pongchairerk, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, "pattens of carbohydrate contents expressed in th emetanephric
kidney of siamese crocodiles ( Crocodylus siamenses)", The 3rd Congress of asian Association of Vterinary anatomists (2009)
- Sirirak Chantakru, ดลดา ศรชใส, ชนากานตย เซษฐสทงหย, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Teerasak Prapong, "Calretinin in cutaneous and oral
taste buds of juvenile Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevy, 1930)", The 4th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists (2012)
- Sirirak Chantakru, ดลดา ศรชใส, ชนากานตย เชษฐสทงหย, Pakawadee Pongket, Krisana Saengprapaitip, Teerasak Prapong, "Lectin binding sites in taste buds of
juvenile Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevy, 1930)", The 4th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists (2012)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Excellent Presentation Merit Veterinary Anatomy and Histology ประจสาปป 2552 เรชอช ง "Ethanolic Extract of Schefflera leucantha Viguier Enhances Wound
Healing in Dog" จาก The Asian Association of Veterinary Anatomists
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