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ปป 2549-2551 การคลด แยกแอคตวโนมลยสชททชอ
ช าศลยในบรวเวณไรโซสเฟปยและในรากพชชตระกมล ถลว
ช และความสามารถในการยลบยลงย การเจรวญของจจล น
ว ทรชยย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2549
การคลด แยกแอคตวโนมลยสชทจากพชชสมจนไพร และประสวทธวภาพในการยลบยลงย จจล น
ว ทรชยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
ปป 2549-2552 การคลด แยกและจตาแนกชนวด ของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ทชผ
ช ลวต สารออกฤทธวท
ธ างชชวภาพยลบยลงย จจล น
ว ทรชยก
ย อ
น โรคพชช ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2550-2551

การคลด เลชอกแอคตวโนมลยสชทกลจม
น ปฏวปก
ป ษยตอ
น จจล น
ว ทรชยก
ย อ
น โรคในขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2551-2553 การเพวม
ช ประสวทธวภาพการบตาบลด นยาต เสชยจากโรงงานผลวต เบชยรยบรวษท
ล ไทยเอเซชย แปซวฟค
ฟ บรววเวอรชช จตากลด ดขวยการประยจก ตยต ามแนวพระราชดตารว
ธรรมชาตวชว
น ยธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล ไทย เอเซชย แปซวฟค
ฟ บรววเวอรชช จตากลด
ปป 2551-2554 การพลฒนาเทคนวคการบตาบลด นยาต เสชยตามแนวพระราชดตารวเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการบตาบลด นยาต เสชยอจต สาหกรรมการผลวต เอธวล น
ช ออกไซดยและเอธวล น
ช ไกล
คอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล ทชโอซชไ กลคอล จตากลด
ปป 2551-2553

ความหลากหลายทางชชวภาพและสารตขานจจล น
ว ทรชยข
ย องแอคตวโนมลยสชทจากถยาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2552-2553 การคลด แยกแอคตวโนมลยสชทจากรากและดวนรอบรากตขนยางพาราเพชอ
ช ยลบยลงย Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2553-2554 การคลด แยกแอคตวโนมลยสชทจากรากและดวนรอบรากตขนยางพาราเพชอ
ช ยลบยลงย Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2553-2554

การผลวต หลวเชชอ
ย สเตรพโตมลยสชทเพชอ
ช ยลบยลงย รากนอโรคขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะววทยาศาสตรย (ทจนปปญหาพวเศษระดลบปรวญญาตรช)

ปป 2554-2555 แอคตวโนมลยซชทจากตะกอนชายฝปงฝ ทะเลและปปาชายเลนภาคตะวลนออกของไทยและความสามารถในการสรขางสารออกฤทธวท
ธ างชชวภาพ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 ผลกระทบจากการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศและสภาวะแวดลขอมตนอจจล น
ว ทรชยใ
ย นปปาชายเลน และการรวบรวมสายพลนธจเย พชอ
ช ใชขประโยชนยทางดขานการ
เกษตรและอจต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2557

แอคตวโนมลยสชทในดวนนาเกลชอและสารออกฤทธวท
ธ างชชวภาพตนอเซลลยมะเรรง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
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ปป 2555-2556 เอนไซมย L-asparaginase และความสามารถในการยลบยลงย Candida albicans ของแอคตวโนมลยสชทจากดวนนาเกลชอทชเช พาะเลชย
ย งในอาหารเหลว ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากภาคววชาจจล ชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 แอคตวโนมลยสชทจากพชชปปาชายเลนและความสามารถในการยลบยลงย จจล น
ว ทรชยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากภาคววชาจจล ชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2559 แอคตวโนมลยสชทจากยมคาลวปตลส และความสามารถในการยลบยลงย
Cryptosporiopsis eucalypti และ Teratosphaeria destructans ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2558

การววเคราะหยชนวด ของจจล น
ว ทรชยช
ย นวด ยนอยสลายเซลลมโลส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล ไบโอววชน
ชล จตากลด

ปป 2558-2559

Polyphasic taxonomy ของแอคตวโนมลยสชทสปปชส
ช ใหมนจากปปาชายเลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากเงวนรายไดขของมหาววทยาลลยฯ

ปป 2558-2550 ระบบการผลวต พชชเชวงนวเวศโดยใชขประโยชนยจากความหลากหลายของจจล น
ว ทรชยท
ย เช ปปนประโยชนย เพชอ
ช การจลด การโรคพชชอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2560

แอคตวโนมลยสชทจากดวนสวนมะพรขาวนยาต หอมทชม
ช ค
ช ณ
จ สมบลตช
ว ว
น ยสนงเสรวมการเจรวญเตวบโตของพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560 ความหลากหลายของแอคตวโนมลยสชทเอนโดไฟตยจากกลขวยไมขปาป ในกลจม
น ปปาภมเขชยวนยาต หนาว และศลก ยภาพในการสรขางสารสนงเสรวมการเจรวญเตวบโต
ของพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560-2561 ความหลากหลายของแอคตวโนมลยซชทในปปาพรจและแนวทางการใชขประโยชนยทางดขานการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการการอจด มศศก ษา
ปป 2561-2562 ความหลากหลายของแอคตวโนมลยซชทในปปาพรจและแนวทางการใชขประโยชนยทางดขานการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการการอจด มศศก ษา
ปป 2561
ความหลากหลายของแอคตวโนมลยสชทจากขขาว (Oryza sativa) ในพชน
ย ทชด
ช น
ว เครมและการสรขางสารสนงเสรวมการเจรวญของพชชในสภาวะทชม
ช ค
ช วามเครม ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2562
มก.

การผลวต ไฟเตสและโปรตวเอสจากยชส ตยและแอคตวโนมลยสชทเพชอ
ช เปปนสารเสรวมในอาหารสลต วยนาตย วลยอนอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล

ปป 2562

การผลวต สารเสรวมอาหารสตาหรลบสลต วยนาตย วลยอนอนจากจจล น
ว ทรชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2562-2563 ความหลากหลายของแอคตวโนมลยซชทในปปาพรจและแนวทางการใชขประโยชนยทางดขานการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการการอจด มศศก ษา
ปป 2563-2564

การผลวต สารเสรวมอาหารสตาหรลบสลต วยนาตย วลยอนอนดขวยจจล น
ว ทรชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2563-2564 การผลวต เอนไซมยไ ฟเตสและโปรตวเอสจากยชส ตยและแอคตวโนมลยสชทเพชอ
ช เปปนสารเสรวมอาหารสลต วยนาตย วลยอนอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- พรรณชยย แตงศรช, Kannika Duangmal, Kooranee Tuitemwong, "A Study of Total Bacteria and Pathogenic Bacteria Variation in Waste Water from Pig
Slaughter House from Plant (Typha angustifolia Linn.) Filtration System in Suphan Buri Province", วารสารสวงช แวดลขอม มก. 4 (1) (2007) 78-89
- นายชาครวต บจญอยม,น Kannika Duangmal, อลจฉรา นลนทกวจ, Arinthip Thamchaipenet, "Characterisation of endophytic actinomycetes isolated from wattle
trees (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.) in Thailand.", Thai Journal of Genetics 2 (2) (2009) 155-163
- Kannika Duangmal, วสจ ปฐมอารชย,ย "Marein actinomycetes: source of novel natural products", วารสารววทยาศาสตรย มข. (KKU science Journal) 38 (1)
(2010) 36-49
ระดลบนานาชาตว
- Kannika Duangmal, Ward, AC, Goodfellow, M, "Selective isolation of members of the Streptomyces violaceoruber clade from soil", FEMS
MICROBIOLOGY LETTERS 245 (2) (2005) 321-327
- Kannika Duangmal, Arinthip Thamchaipenet, Ismet Ara, Atsuko Matsumoto, Yoko Takahashi, "Kineococcus gynurae sp. nov., isolated from Thai
medicinal plant. ", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 58 (2008) 2439-2442
- Kannika Duangmal, Arinthip Thamchaipenet, Matsumoto, A, Takahashi, Y, "Pseudonocardia acaciae sp nov., isolated from roots of Acacia
auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 59 (Pt 6) (2009) 1487-1491
- Arinthip Thamchaipenet, Chantra Indananda, Chakrit Bunyoo, Kannika Duangmal, Matsumoto, Atsuko, Takahashi, Yoko, "Actinoallomurus acaciae
sp nov., an endophytic actinomycete isolated from Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology (IJSEM) 60 (Part 3 ) (2010) 554-559
- Indananda, C., Matsumoto, A., Inahashi, Y., Takahashi, Y., Kannika Duangmal, Arinthip Thamchaipenet, "Actinophytocola oryzae gen. nov., sp.
nov., isolated from the roots of Thai glutinous rice plants, a new member of the family Pseudonocardiaceae", International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology (IJSEM) 60 (5) (2010) 1141-1146
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- Kannika Duangmal, Ratchanee Mingma, Arinthip Thamchaipenet, Atsuko Matsumoto, Yoko Takahashi, "Saccharopolyspora phatthalungensis sp.
nov., isolated from rhizosphere soil of Hevea brasiliensis", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 60 (-) (2010)
1904-1908
- Kannika Duangmal, Ratchanee Mingma, Wasu Pathom-aree, Arinthip Thamchaipenet, Yuki Inahashi, Atsuko Matsumoto, Yoko Takahashi,
"Amycolatopsis samaneae sp. nov., isolated fromroots of Samanea saman (Jacq.) Merr.", International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology (IJSEM) 61 (4) (2011) 951-955
- Kannika Duangmal, Ratchanee Mingma, Wasu Pathom-aree, Yuki Inahashi, Atsuko Matsumoto, Arinthip Thamchaipenet, Yoko Takahashi,
"Sphaerisporangium siamense sp. nov.,an actinomycete isolated from rubber-treerhizospheric soil", The Journal of Antibiotics 64 (4) (2011) 293-296
- Indananda, C, Arinthip Thamchaipenet, Matsumoto, A, Inahashi, Y, Kannika Duangmal, Takahashi, Y, "Actinoallomurus oryzae sp. nov., an
endophytic actinomycete isolated from roots of a Thai jasmine rice plant", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM)
61 (2011) 737-741
- Kannika Duangmal, Ratchanee Mingma, ผศ.ดร.วสจ ปฐมอารชย,ย Yuki Inahashi, Atsuko Matsumoto, Arinthip Thamchaipenet, Yoko Takahashi,
"Sphaerisporangium siamense sp. nov., an actinomycete isolated from rubber–tree rhizospheric soil", The Journal of Antibiotics 64 (4) (2011)
293-296
- Nanthavut Niyomvong, Wasu Pathom-aree, Arinthip Thamchaipenet, Kannika Duangmal, "Actinomycetes from tropical limestone caves", Chiang
Mai Journal of Science 39 (3) (2012) 373-388
- Kannika Duangmal, Ratchanee Mingma, Wasu Pathom-aree, Nanthavut Niyomvong, Yuki Inahashi, Atsuko Matsumoto, Arinthip Thamchaipenet,
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Nakhonsawan Province", การประชจมววชาการ มหาววทยาลลยนเรศวร "ววทยาศาสตรยวจ
ว ย
ล " ครลงย ทชช 2 The Second Science Research Conference (2009)
- นราวรรณ ปปน
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ววจย
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ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลจม
น 1 จตานวน 1 ผลงาน ประจตาปป 2552 จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2553 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2553 จาก คณะววทยาศาสตรย มก.
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2554 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2554 จาก คณะววทยาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2555 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2556 จาก คณะววทยาศาสตรย
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2556 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2557 จาก คณะววทยาศาสตรย
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2558 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2559 จาก คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยกษตรศาสตรย
- รางวลล ประเภทบจคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557 ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2558 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2560 จาก คณะววทยาศาสตรย, ม.เกษตรศาสตรย
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2559 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2561 จาก คณะววทยาศาสตรย มก.
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลจม
น 1) สาขาววทยาศาสตรย
ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Pseudonocardia acaciae sp nov., isolated from roots of Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth." จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลจม
น 1) ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง
"Saccharopolyspora phatthalungensis sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Hevea brasiliensis" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล คณะววทยาศาสตรย ปป 2555 (ผลงานตชพม
ว พยใ นวารสารนานาชาตวทอ
ช ยมใ
น นฐานขขอมมล ISI) ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "Amycolatopsis samaneae sp. nov., isolated
from roots of Samanea saman (Jacq.) Merr." จาก คณะววทยาศาสตรย มก
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชจม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ดชประเภท poster presentation ผลงานววจย
ล ดขานจจล น
ว ทรชยย ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "การแพรนก ระจายของแอคตวโนมลยซชทในปปาชายเลนอจทยานแหนงชาตวแหลมสน
จลงหวลด ระนอง" จาก การประชจมอนจก รมววธานและซวส เทมาตวคสยใ นประเทศไทย ครลงย ทชช 3

ผลงานววจย
ล นชเย ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2548 - 9 สวงหาคม 2563

พวมพยครลงย ลนาสจด เมชอ
ช 9/8/63

หนขา 6 จาก 6

