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ปป 2551-2553 การสลงเคราะหยส ารอนนพน
ล ธยไ บโอทวนทมม
ช โม ครงสรขางทมว
ช อ
น งไวในสภาวะกรด เพชอ
ช ใชขใ นการทตา tRNA ใหขบรวส ท
น ธวธ และพลฒนาไปเปปนสารตนอเชชอ
ช มสตาหรลบชม
วโมเลกนล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2551
การพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช สลงเคราะหยพ อลวเมอรยทย
ชม อ
น ยสบายไดขด ว
ข ยกระบวนการทางชมวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบ
สนนนการววจย
ล
ปป 2551-2553 การศศก ษาความจตาเพาะในการจลบกลบทมอารยเออนเอ ของเอนไซมยแอสปารยทล
ว ทมอารมเออนเอววนทวเทสจากแบคทมเรมย Helicobacter pylori ทมท
ช าต ใหขเกวด โรคใน
มนนษยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล
ปป 2555-2556

การเรมยนรมว
ข ท
ว ยาศาสตรยส าขาเคมมอยนางสรขางสรรคยผาน นหนลงสชอการยตน
ม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555
การสลงเคราะหยอนนพน
ล ธยของสารประกอบแนพโทคววโนน และการศศก ษาการออกฤทธวท
ธ างชมวภาพในการยลบยลงช เซลลยมะเรอง และเชชอ
ช มาลาเรมย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2557
มก.

การสลงเคราะหยส ารประกอบในกลนม
น 2,3-diphenylindole และ การศศก ษาการออกฤทธวต
ธ าข นเซลลยมะเรอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล

ปป 2557
การศศก ษาอลนตรกวร ย
ว าระหวนางโปรตมน-โปรตมน และโปรตมน-ลวแกนดย โดยเทคนวคนววเคลมยรยแมกเนตวก เรโซแนนซย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากเงวนราย
ไดขส ว
น นกลาง มก
ปป 2558-2559
ทาโกร จตากลด
ปป 2558

การจลด ทตาสารเมแทโบไลทยใ นเนชอ
ช สลต วยโดยอาศลยเทคนวคนววเคลมยรยแมกเนตวก เรโซแนนซย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากบรวษท
ล ศมนยยวท
ว ยาศาสตรยเบ
การพวส จ
ม นยเอกลลก ษณยและการศศก ษาฤทธวท
ธ างชมวภาพของสารออกฤทธวใ
ธ นหญขาขขาวเมนานก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2559
การออกแบบ การสลงเคราะหย และการทดสอบฤทธวท
ธ างชมวภาพ ของสารทมม
ช โม ครงสรขางคลขายสลบสเตรท และทรานสวชน
ล เสตทของเอนไซมย
Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln อะมวโดทรานเฟอเรส จากแบคทมเรมย เฮลวโคแบคเตอรย ไพโลรว ทมก
ช อ
น ใหขเกวด โรคในมนนษยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนน
ววจย
ล มก.
ปป 2560
มก.

การสลงเคราะหยยาออกซาซวล น
ว ทมม
ช ฉ
ม ลากฟลมออเรสเซขนตยเพชอ
ช การตรวจหาแบคทมเรมยทมด
ช อ
ช ยาออกซาซวล น
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล
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ปป 2561
การโคลนยมนและผลวต โปรตมนจากตตาแหนนงโปรเฟจของเชชอ
ช แบคทมเรมย Candidatus Liberibacter asiaticus ทมก
ช อ
น ใหขเกวด โรคฮวงลองบวงในพชชตระกมล สขม
เพชอ
ช ศศก ษาโครงสรขางและความเกมย
ช วขของกลบการเกวด โรค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2561-2562 การสลงเคราะหยพ อลวเอสเทอรยทย
ชม อ
น ยสลายไดขทางชมวภาพโดยอาศลยตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเอกพลนธนท
ย ม
ชม ต
ม าต แหนนงเรนงปฏวก รว ย
ว าหนศงช ตตาแหนนง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทนนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชมวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2562

การพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช ผลวต พลาสตวก ชมวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
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via apoptosis and autophagy in A549 lung cancer cells", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 26 (9) (2016) 2119-2123
- Sumrit, P, Pitak Chuawong, Tanin Nanok, Tanwawan Duangthongyou, Pimpa Hormnirun, "Aluminum complexes containing salicylbenzoxazole
ligands and their application in the ring-opening polymerization of rac-lactide and epsilon-caprolactone", DALTON TRANSACTIONS 45 (22) (2016)
9250-9266
- Sumrit, P., Pitak Chuawong, Tanin Nanok, Tanwawan Duangthongyou, Pimpa Hormnirun, "Aluminum complexes containing salicylbenzoxazole
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- นางสาวชนตก
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(2017) 11013-11030
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(2020) 126777-126783
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ม รตค
ว ณ
น /เชวด ชมเ ก ย
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ว ย
ล
- บนคลากรดมเดนนสายววชาการ ดขานการบรวก ารววชาการ ประจตาปป 2550 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ประเภทบนคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตมพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557 ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
- Asian Core Program Lectureship Award ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Dissecting Indirect Aminoacylation Pathway in Human Pathogen Helicobacter pylori:
Synthesis of Substrate Analogs and Inhibition Studies" จาก Taiwan Coordinator of the Asian Core Program

ผลงานววจย
ล นมเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 29 กลนยายน 2563

พวมพยครลงช ลนาสนด เมชอ
ช 29/9/63

หนขา 3 จาก 3

