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

นางสสนทรร ขสนทอง

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.พ. 2562 - ม.ค. 2564
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
สาขาววชาววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม คณะววทยาศาสตรย ศรรร าชา

รองคณบดรฝาฝ ยบรวหารและการศศก ษาภาคววชาทรลพ ยากรและสวงช แวดลขอม คณะววทยาศาสตรย ศรรร าชา

วท.ม., ม.เกษตรศาสตรย, ไทย, 2534
วท.บ., ม.ศรรนครวนทรววโรฒ, ไทย, 2526
วศ.ด. (ววศ วกรรมสวงช แวดลขอม), ม.เกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

เคมรวเว คราะหย, คมรนว
ว เคลรยรย, เคมรส งชว แวดลขอม, สารมลพวษในสวงช แวดลขอม

งานส อน
01425453
Chemical Ecology
Chemical Instrumental Analysis
Chemical Pollutant Analysis
Chemical Pollution Analysis
Cooperative Education Preparation
Co-operative education preparation
Coorperative education preparation
Environment Science Writing
Environmental Pollutant Analysis
Environmental scienc writing
Environmental science and society
Environmental science project
Environmental Science Writing
Environtal science writing
Hazardous material and Waste management
Hazardous materials and waste management
Hazardous Materials and Waste Managements
Independent Study
Industrial pollution management
Instrumental chemical analysis
Instumental Chemical Analysis
Nuclear Radiation Physics
Nuclear radiation physisc
Principle of environmental science
Radiation life and environment
Radiation live and environment
Radiation Safety
Radiation, live and environment
Research methods in engineering and technology management
Research methods in safety engineering and environmental management
Selected Topic in Environmental Science
Selected topics in environmental science
Selected topics in Safety Engineering and Environmental Management
Seminar
Soil pollutant
Soil Pollutants
Soil pollution and remediation
Solid and hazardous waste
Solid and hazardous waste reduction
Special Problem
Special Problems
Thesis
Wastewater and water pollution management
Wastewater treatment
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2548-2552

การววเคราะหยเชวงคสณภาพและปรวมาณสารทรม
ช ผ
ร ลตนอโภชนาการและสารพวษจากเมลลด สบมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

พวมพยครลงร ลนาสสด เมชอ
ช 10/7/63

หนขา 1 จาก 5

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

นางสสนทรร ขสนทอง

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
สาขาววชาววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม คณะววทยาศาสตรย ศรรร าชา

ปป 2549

การแยกและคลด เลชอกจสล น
ว ทรรยท
ย ส
ชร ามารถยนอยสลายนราต มลนดวบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551

การศศก ษาธาตสอาหาร และโลหะหนลก ในตะกอนดวนปฝาชายเลน จลงหวลด ชลบสร ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553 การสะสมของโลหะหนลก (แคดเมรยม ทองแดง เหลลก ตะกลว
ช นวก เกวล โครเมรยม และสลงกะสร) ในดวนนา และการเคลชอ
ช นยขายไปสมเน มลลด ขขาว กระดมด ซลบ
(Adsorption) และการคาย (Desorption) ของโลหะหนลก ในดวนนา และคสณสมบลตท
ว างอสณหพลศาสตรย และจลนศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสน
ววจย
ล มก.
ปป 2551-2554

การสะสมมวลสารและโลหะหนลก บางชนวด ของบลวหลวงทรป
ช ลมก ในนราต ทวงร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551
การเกลบและววเคราะหยก ารตกสะสมของกรดในพชน
ร ทรภ
ช าคตะวลนออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมควบคสมมลพวษ กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตว
และสวงช แวดลขอม
ปป 2551

การประเมวนผลกระทบฝสน
ฝ ละอองจากกวจกรรมขนถนายสวนคขา บรวเวณอนาวศรรร าชา - เกาะสรชงล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเทศบาลเมชองศรรร าชา

ปป 2551
โครงการววจย
ล และจลด ทตาฐานขขอมมล ดขานสวงช แวดลขอมบรวเวณรอบนวคมอสต สาหกรรมอารยไ อแอล จ.ระยอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล เอสซรจร
เคมวคอลสย จตากลด และบรวษท
ล ปตท. อะโรเมตวก สยและการกลลน
ช จตากลด (มหาชน)
ปป 2551-2552 การเกลบและววเคราะหยก ารตกสะสมของกรดในพชน
ร ทรภ
ช าคตะวลนออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมควบคสมมลพวษ กระทรวงทรลพยากร
ธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2551-2552 การเคลชอ
ช นยขายและการกระจายตลวของโลหะหนลก (แคดเมรยม ทองแดง เหลลก ตะกลว
ช นวก เกวล โครเมรยม และสลงกะสร) ในแปลงนา และการดมด ซลบไปสมน
ตขนขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551-2552 การปรลบปรสงเชชอ
ร เพลวงสตาหรลบหมขอตขมไอนราต ในกระบวนการผลวต นราต มลนปาลยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยเทคโนโลยรโลหะและวลส ดสแหนง
ชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2551-2552

การววเคราะหยก รดอวนทรรยใ
ย นนราต ฝน โดย Ion Chromatograhy ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากAcid Deposition and Oxidant Research Center

ปป 2551-2552 โครงการววจย
ล และจลด ทตาฐานขขอมมล ดขานสวงช แวดลขอมบรวเวณรอบนวคมอสต สาหกรรม อารย ไอ แอล จลงหวลด ระยอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบ.เอสซร
จร เคมวคอลลย จตากลด บ. ปตท.อะโรเมตวก สยและการกลลน
ช จตากลด (มหาชน) และ บ.อารยไ อแอล 1996 จตากลด
ปป 2551-2552
ศศก ษา
ปป 2552

ฤทธวก
ธ ารตขานจสล น
ว ทรรยแ
ย ละอนสมล
ม อวส ระของสารสกลด จากตขนขลนทองพยาบาท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอสด ม
ฤทธวต
ธ าข นจสล น
ว ทรรยแ
ย ละอนสมล
ม อวส ระของสารสกลด จากตขนขลนทองพยาบาท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553 ศศก ษาการชะลขางพลงทลายของดวนโดยเทคนวคการใชขไ อโซโทปรลงสรใ นกลมมลนตรลงสร ซรเซรยม-137 ณ บรวเวณภาคเหนชอและการกระจายตลวของสาร
กลมมลนตรลงสรใ นดวนของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2552-2554 การฟฟน
ฟ ฟมนาตร ทวงร ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยวท
ว ยาเขตศรรร าชา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงาน
โครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
ปป 2552-2555 การฟฟน
ฟ ฟมนาตร ทวงร ในพชน
ร ทรม
ช หาววทยาลลยเกษตรศาสตรยวท
ว ยาเขตศรรร าชา จลงหวลด ชลบสร ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษ
เพชอ
ช การประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
ปป 2553-2554 การตรวจวลด ความเขขมขขนของกกาซเรดอนในและภายนอกอาคาร ในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตศรรร าชา จลงหวลด ชลบสร ร ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากคณะทรลพ ยากรและสวงช แวดลขอม มก. ววทยาเขตศรรร าชา
ปป 2552-2555 การศศก ษาประสวทธวภาพการยลบยลงร การเจรวญเตวบโตของจสล น
ว ทรรยใ
ย นสารสกลด จากขรเร ลชอ
ช ยไมขแดง (Xylia xylocarpa) เพชอ
ช การประยสก ตยใ ชขในการรลก ษา
เนชอ
ร ไมขและไมขแปรรมป ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2552-2553 การปรลบปรสงเชชอ
ร เพลวงสตาหรลบหมขอตขมไอนราต ในกระบวนการผลวต นราต มลนปาลยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2553-2554 การผลวต ไบโอดรเซลจากนราต มลนพชชใชขแลขวโดยจสล น
ว ทรรยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตศรรร าชา
ปป 2553-2554 การววเคราะหยมลพวษจากฝสน
ฝ ในอากาศในอตาเภอศรรร าชา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตศรรร าชา
ปป 2554-2555

การเกลบและววเคราะหยก ารตกสะสมของกรดในพชน
ร ทรภ
ช าคตะวลนออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมควบคสมมลพวษ

ปป 2553-2554

การประเมวนนววไคลดยก ม
ล มลนตรลงสรใ นดวนตะกอนบรวเวณอนาวไทยตอนบน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานปรมาณมเพชอ
ช สลนตว

ปป 2554

ศศก ษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดตนอคสณภาพนราต ในอนางเกลบนราต บางพระ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556 โครงการตวด ตามตรวจสอบสอนการณยก ารตกสะสมของกรดในพชน
ร ทรจ
ช งล หวลด ชลบสร ร และจลงหวลด ระยอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมควบคสม
มลพวษ กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2553-2556

การววเคราะหยเพชอ
ช หามลพวษทางอากาศในอนสภาคฝสน
ฝ จากอนาวศรรร าชา จลงหวลด ชลบสร ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556

การกตาจลด แคดเมรยมออกจากนราต เสรยโดยซรโอไลตยภเม ขาไฟ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสาธารณสสขศาสตรย มหาววทยาลลยเวสเทอรยน

ปป 2555-2556 การสลงเคราะหยพ ลาสตวก ชรวภาพจากนราต คลน
ร หยวกกลขวยและผลก ตชวารนวมกลบนราต ตาลมะพรขาวโดยจสล น
ว ทรรยย Acetobactor xylinum ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยเทคโนโลยรโลหะและวลส ดสแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2556-2557 การยนอยสลายพลาสตวก ชรวภาพ โดยอาศลยจสล น
ว ทรรยใ
ย นธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยเทคโนโลยรโลหะและวลส ดสแหนงชาตว สตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
พวมพยครลงร ลนาสสด เมชอ
ช 10/7/63

หนขา 2 จาก 5

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

นางสสนทรร ขสนทอง

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
สาขาววชาววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม คณะววทยาศาสตรย ศรรร าชา

ปป 2557
การตวด ตามตรวจสอบสถานการณยก ารตกสะสมของกรดในพชน
ร ทรจงล หวลด ชลบสร แ
ร ละจลงหวลด ระยอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมควบคสมมลพวษ
กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2557-2558

การววเคราะหยหามลพวษทางอากาศในอนสภาคฝสน
ฝ จากอนาวศรรร าชา-เกาะสรชงล จ.ชลบสร ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะววทยาศาสตรย ศรรร าชา

ปป 2557-2558

สถานการณยก ารตกสะสมของกรดในประเทศไทย พชน
ร ทรจ
ช งล หวลด ชลบสร แ
ร ละจลงหวลด ระยอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมควบคสมมลพวษ

ปป 2559
การประเมวนนววไคลดยก ม
ล มลนตรลงสรใ นดวนตะกอนบรวเวณอนาวไทยตอนบนหลลงการระเบวด ของโรงไฟฟฟานววเคลรยรยฟก
ม ช
ส ม
ว ะ ไดอวจว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2560
การยนอยดขวยจสล น
ว ทรรยรย ว
น มกลบปฏวก รว ย
ว าทรานสยเอสเทอรวฟเฟ คชลนเพชอ
ช ผลวต ไบโอดรเซลจากนราต มลนปรสงอาหารใชขแลขว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561

การพลฒนายนานนวลต กรรมศรรร าชา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว (องคยก ารมหาชน)

ปป 2561
โครงการววเคราะสถานการณยก ารตกสะสมของกรดในประเทศไทย พชน
ร ทรจ
ช งล หวลด ชลบสร แ
ร ละจลงหวลด ระยอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมควบคสม
มลพวษ กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2561-2562 การยนอยดขวยจสล น
ว ทรรยรย ว
น มกลบปฏวก รว ย
ว าทรานสยเอสเทอรวฟเฟ คชลนเพชอ
ช ผลวต ไบโอดรเซลจากนราต มลนปรสงอาหารใชขแลขว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
ววจย
ล สมทบเพชอ
ช เสรวมสรขางความเปปนเลวศ ปปงบประมาณ 2561
ปป 2561

การประเมวนฟสต พรวน
ร ทยนาตร ของผลวต ภลณฑยอาหารแปรรมปในภาคตะวลนออกของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2563-2564 การศศก ษาและการตรวจวลด ระดลบทรวเทรยมในแหลนงนราต แหลนงนราต ธรรมชาตวและนราต ประปาสตาหรลบการจลด ทตาฐานขขอมมล ทางรลงสรใ นแหลนงนราต ของประเทศ (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Panya Khaenamkaew, Phansak Iamraksa, Santi Raksawong, Krirk Wongsontam, Soontree Khuntong, "SEM/EDS Morphological and Chemical
Composition Identification of Particulate Matter Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island", Journal of Microscopy
Society of Thailand 24 (1) (2010) 59-63
- ชลธวชา เผนาผาง, Soontree Khuntong, นายธวลชชลย อวทธวพน
ม ธนกร, Wanwisa Sudprasert, "RADIOACTIVITY LEVELS IN MARINE SEDIMENT
COLLECTED IN CHONBURI PROVINCE", วารสารสมาคมนววเคลรยรยแหนงประเทศไทย 11 (1) (2012) 46-56
ระดลบนานาชาตว
- Soontree Khuntong, Wanwisa Sudprasert, "Extraction and Basic Testing for Antibacterial Activity of the Chemical Constituents in Suregada
multiflorum", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (3) (2008) 429-434
- Soontree Khuntong, "Chemical compositions of rainwater collected from the representative industrial site, eastern Thailand", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) (2008)
- Soontree Khuntong, Sanya Sirivithayapakorn, Pannee Pakkong, cheema soralump, "Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soil",
Environment Asia 3 (2) (2010) 20-28
- Soontree Khuntong, Wongsorntam, K., sarawut thepanondh, Panya Khaenamkaew, "Effect of particulate matters from shipping activities around Si
Racha Bay - Si Chang Island", EnvironmentAsia 3 (2) (2010) 59-68
- Soontree Khuntong, "Ion chromatographic analysis of monocarboxylic and dicarboxylic acids in rainwater at Si Racha, Thailand compared with
Ogasawara Island and Tokyo, Japan", EANET Science Bulletin 2 (January 20) (2011) 23-40
- Panya Khaenamkaew, Santi Raksawong, Krirk Wongsontam, Soontree Khuntong, Phansak Iamraksa, ทลก ษดนยย วสฒค
ว ณ
ส , "Annual Concentration
Report and Emission Sources Analysis of the Air Pollutants Measured by the Air Quality Monitoring Station", American Journal of Environmental
Sciences 7 (5) (2011) 415-423
- Tunlawit Satapanajaru, Patthra Pengthamkeerati, Soontree Khuntong, "Spatial Distribution and Risk Assessment of As, Cd, Cu, Pb, and Zn in
Topsoil at Rayong Province, Thailand", Water, Air and Soil Pollution 223 (5) (2012) 1931-1943
- Soontree Khuntong, Janpen Tangjitjaroenkun, Pattarawadee Sumthong Nakmee, "Inhibition of Canker Disease in Selected Citrus Plant by
Gelonium multiflorum Extract", Asia Pacific Journal of Sustainable Agriculture, Food and Energy 2 (3) (2014) 11-16
- Soontree Khuntong, ชลธวชา เผนาผาง, Wanwisa Sudprasert, "Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the Upper
Gulf of Thailand", Journal of Physics: Conference Series 611 (-) (2015) 012023
- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Soontree Khuntong, Nitra Nuengchamnong, "Phytochemical Constituents with Antimicrobial andAntioxidant
Activities from Xylia xylocarpa (Roxb.)Taub. Sawdust Extracts.", Chiang Mai Journal of Science 43 (1) (2016) 11-21
- Singcharoen, K., Sirimongkol, W., Soontree Khuntong, Rangkupan, R., "Fabrication and stabilization of poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate)
nanofibers", Key Engineering Materials 775 (-) (2018) 43-49
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
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- Soontree Khuntong, Wanwisa Sudprasert, "Extraction and Basic Testing of the Chemical Constituents from Suregada multiflorum Baill (Gelonium
multiflorum A. Juss)", การประชสมเชวงปฎวบต
ล ก
ว ารนานาชาตวพช
ช สมสนไพรและพชชหอม (2007)
- Panya Khaenamkaew, Santi Raksawong, Soontree Khuntong, Krirk Wongsontam, "SEM/EDS Morphologic Identification and Chemical Composition
of Particulate Matters Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island, Chonburi, Thailand", the 27th Annual Conference of
Microscopy Society of
Thailand (MST27) 2010 (2010)
- Soontree Khuntong, Krirk Wongsontam, นางสาวศลนสนรยย สวร ล
ว ก
ล ษณย, "Analysis of Chemical and Biological contaminations of tap water in Mahidol
Adulayadej Building, Queen Sawang Vadhana hospital at Si Racha
", การประชสมววชาการครลงร ทรช 48 "ฟฟน
ฟ เศรษฐกวจชาตว เกษตรศาสตรยก ขม
ววก ฤต พวชต
ว โลกรขอน" (2010)
- Panya Khaenamkaew, Phansak Iamraksa, Santi Raksawong, Krirk Wongsontam, Soontree Khuntong, "Morphologies, Elemental Compositions and
Heavy Metals of Airborne Particulate Matters Collected from AQM Station", the Siam Physics Congress (SPC2010) (2010)
- Soontree Khuntong, Krirk Wongsontam, เดชอนเพลญ สตารวมจวต , ทลศ นรยย บลวศรร, "Development of Fuel Quality in Palm Oil Production Process", การประชสม
ววชาการการปรลบปรสงกระบวนการผลวต เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพพลลงานและสวงช แวดลขอมในอสต สาหกรรมดขวยเทคโนโลยรส ะอาด ประจตาปป 2553 (2010)
- Santi Raksawong, Panya Khaenamkaew, Phansak Iamraksa, นางสาวรลตก
ว าล มานพ, นายชลชาย อลงวณวชสกสล , นายทลก ษดนยย วสฒค
ว ณ
ส , Soontree
Khuntong, "SEM Technique for determination of the etching condition in the alpha tracked CR-39 plastic sheets", the 28th Annual Conference of
Microscope Society of Thailand (2011)
- ธวล ก
ล ษณย จลนทรยส อ
น งศรร, พลชราพรรณ ประยสตย
ว า, Soontree Khuntong, Teeranun Boupetchara, Pattarawadee Sumthong Nakmee, "Utilization of bed
plants for waste water treatment in Kasetsart University, Si racha Campus", The 2nd RENVI Research & Innovation Symposium 2011 (2011)
- นายวรากร กรสณา, Supat Patvichaichod, Soontree Khuntong, "Risk Analysis and Explosion Effects of 1, 3 Butadiene Tank: A Case Study
Turnaround and Construction Period of Expansion Plant", IE NETWORK 2017 (2017)
- ชลธวชา แจนมนาม, ณลฐวลฒนย ดตารงคยก ารพาณวชยย, Cholada Komintarachat, Soontree Khuntong, "Quality Improvement of used frying oil by microorganism
for raw material of biodiesel production", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงร ทรช 2 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตศรรร าชา ประจาปปก ารศศก ษา 2560
Innovation & Creativity for Thailand 4.0 (2017)
- นางสาวพวชชสด า เกษร, ผศ. ดร. ศรรร ต
ล นย ลขอมพงศย, Soontree Khuntong, "Risk Assessment of Exposure of Volatile Organic Compounds Benzene,
Toluene,Ethylbenzene and Xylene Among Roadside Occupations In Map Ta Phut, Rayong", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงร ทรช 2 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตศรรร าชา ประจาปป การศศก ษา 2560 Innovation and creativity for Thailand 4.0 (2017)
- นายรลฐกวจ รลต นเกตส, Soontree Khuntong, "Water footprint assessments for food products of community in Leamchabang community minicipality", การ
ประชสมสวนสสนน
ล ทาววชาการดขานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยร ระดลบชาตว ครลงร ทรช 1 "การสรขางสรรแลนวลต กรรมกขาวสมป
น ระเทศไทย 4.0" (2017)
- Pimonluck Moondee, Soontree Khuntong, Pattarawadee Sumthong Nakmee, "Application of Constructed Wetland System for Meat Processing
Plant Wastewater by Echinodosus cordifolius.", International Conference on Environmental, Engineering, Science and Management, Centara
Convension Center, Udon thani (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Soontree Khuntong, "Chemical Compositions of Rainwater Collected from the Representative Industrial Site, Eastern Thailand", Pure and Aplied
Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008) (2008)
- Soontree Khuntong, "INVESTIGATION OF CARBOFURAN RESIDUES IN RICE FIELD SOIL,
Symposium on Lowland Technology 2008 (ISLT 2008) (2008)

ADSORPTION IN SOIL", International

- Wanwisa Sudprasert, Pannee Pakkong, ศรายสทธ ขลด คตา, Kiattawee Choowongkomon, Soontree Khuntong, "Effect of gamma radiation on phorbol
ester content and trypsin inhibitor activity in Jatropha curcas seed grown in Thailand", The 29th International Conference on Sciecne and
Technology 2009 (2009)
- Soontree Khuntong, Sombun Techapinyawat, "Influence of macronutrients and potential of heavy metal accumulation
and circumferences", The 24th Chinese Lotus Exposition and International Lotus Conference (2010)

in lotus around Bangkok

- Soontree Khuntong, Pannee Pakkong, Krirk Wongsontam, นางสาวพนอ รวยสมงเนวน, นางสาวจตานงคย ธลญญสวทธว,ธ "ACCUMULATION OF HEAVY
METALS (Zn, Pb, Cd, Mn, Fe, Cr, Mg, Cu) IN PADDY FIELD SOIL AND THEIR ADSORPTION/DESORPTION PROPERTIES", International
Symposium on Lowland Technology 2010 (2010)
- Soontree Khuntong, Mr. Hirokazu Taniguchi, Mr. Keichi Sato, "Ion Chromatographic determonation of monocarboxylic and dicarboxylic acids in
rainwater at Si Racha, Thailand compared with Ogasawara Island and Tokyo, Japan", Acid Rain 2011 The 8th International Conference on Acid
Deposition (2011)
- Soontree Khuntong, Janpen Tangjitjaroenkun, นางสาวจตานงคย ธลญญสวทธว,ธ Wanwisa Sudprasert, "Inhibition of canker disease from Xanthomonas
campestris pv. Citri in lemon leaf by Gelonium multiflora extract", The International Symposium on Medicinal and Aromatic plants (2011)
- Soontree Khuntong, Wanwisa Sudprasert, นางสาวพนวด า สวทธวโพธย, นางสาวเสวนรยย ตรรร ต
ล นย, "Accumulation of heavy metals in coastal sediment:
Chonburi to Pattaya coast line.", The 8th International Symposium on Lowland Technology (ISLT2012) (2012)
- Cholada Komintarachat, Krirk Wongsontam, Soontree Khuntong, "Chemical Compositions of Rainwater Nearby Industrial Site in Eastern Thailand
from October 2009 to September 2010", The second EnvironmentAsia International Conference on "Human Vulnerability and Global Environmental
Change" (2013)
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- นางสาวชญานวศ วงษยทาข ว, นางสาวพนาพร สสวรรณพวศ , Krirk Wongsontam, Soontree Khuntong, "Clean Technology and Carbon Label in SMEsCase
Study: Peanut Candy from Leam Chabang Housewife Community", The second EnvironmentASia International Conference on "Human Vulnerability
and Global Environmental Change" (2013)
- Kritiya Kantharasa, Kitiya Neamtanga, Sirilak Sawarta, Kowit Suwanahongb, Soontree Khuntong, "Cellulose Based Polymer from Plastic from
Banana Stalk and Water Hyacinth Waste by Acetobacter Xylinum", The second EnvironmentAsia International Conference on "Human Vulnerability
and Global Environmental Change" (2013)
- Soontree Khuntong, น.ส.ชลธวชา เผนาผาง, Wanwisa Sudprasert, "Assessment of Radionuclides in Marine Sediment along the Upper Gulf of
Thailand", International Nuclear Science and Technology conference (2014)
- Soontree Khuntong, นางสาวชลธวชา เผนาผาง, Wanwisa Sudprasert, "Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the
Upper Gulf of Thailand", The International Nuclear Science and Technology Conference 2014 (2014)
- Methee Juntaropakorn, Krirk Wongsontam, Soontree Khuntong, "Spatial and Temporal Variation of Seawater Qualities and Indigenous Benthos
along the Northern Gulf of Thailand from Chonburi to North Pattaya", The Fourth EnvironmentAsia International Conference "Practical Global Policy
and Environmental Dynamics" (2017)
- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Krirk Wongsontam, Soontree Khuntong, "Impact of Acid Deposition on Plankton Population Variability in the
Bangphra Reservoir Water Supply, Chonburi Province, Thailand", The Fourth EnvironmentAsia International Conference "Practical Global Policy and
Environmental Dynamics" (2017)
- นางสาวอนสร ก
ล ษย จลน
ช ยาว, Soontree Khuntong, "Application of Cleaner Technology for Energy Reduction in Beverage Carton Packaging", The 11 th
TSAE International Conference (2018)
- นางสาวบสญธวด า บลณฑวต , Soontree Khuntong, "Combined Chemical-Coagulation Followed by Sequential Batch Reactor (SBR) for Removal of COD
and Color in Wastewater from Industrial Automotive Paint", 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition
“Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability” (2018)
- Soontree Khuntong, นางสาวกฤตวยา สวงหยเจรวญ, นางสาววลล สวก า ศวร ม
ว งคล, ผศ. ดร.รลฐพล รลงกสพน
ล ธย, "Fabrication and stabilization of
poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) nanofibers", The 8th International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM) (2018)
- Soontree Khuntong, Sirintip Boonyoung, "Assessment of Carbon and Water Footprint at Tapong Health PromotingHospital, Rayong", 10th
EMAN-AP Conference The International and Sustainability Management Accounting Network Asia-Pacific (2018 EMAN-AP Conference) (2018)
- Soontree Khuntong, Theema Chaiyaboot, Pensuda Phanritdum, "Carbon Footprint and Water Footprint of Shrimp Paste Product(Kapi) of the
Community Enterprise", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) (2018)
- Soontree Khuntong, Kittiya Klaharn, "Phase of transport process during loading from certificationoil tank to storage tank", The 5th EnvironmentAsia
International Conference on Transboundary Environmental Nexus from Local to Regional Perspective (2019)
- Soontree Khuntong, Amonwan Choodonwai, "Water footprint of superabsorbent polymer", The 5th EnvironmentAsia International Conference
(2019)

ผลงานววจย
ล นรเร ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2549 - 10 กรกฎาคม 2563
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