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

นางจวนตนา อลนอาตมยงาม

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ค. 2559 - ก.ค. 2563
มม.ค. 2558 - ม.ค. 2562
ก.ค. 2554 - ม.ค. 2558
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร กตาแพงแสน

หลวหนขาภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองหลวหนขาฝฝายการจลด การระบบฐานขขอมมล และเทคโนโลยมส ารสนเทศภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองหลวหนขาฝฝายธธร การและกวจกรรมนวส ต
ว ภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร กตาแพงแสน

Ph.D. Biosphere Resoura Science and Technology (Plant Parasitic Mycology) , University of Tsukuba , JAPAN,
วท.ม.(โรคพชช), มหาววทยาลลยเชมยงใหมน, ไทย,
วท.บ.(โรคพชช), มหาววทยาลลยเชมยงใหมน, ไทย,

ส าขาเชมย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Taxonomy , Molecular Biology in Plant Parasitic Fungi, Genetic Diversity of Fungi

งานส อน

พวมพยครลงร ลนาสธด เมชอ
ช 3/8/63

หนขา 1 จาก 6

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

นางจวนตนา อลนอาตมยงาม

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร กตาแพงแสน

Adv. Research Techniques in Plant Pathology
Adv.Research Techniques in Plant Pathology
Advan.Research Methdods in Plant Pathology
Advanced Plant Pathology II
Bioinformatics
Biomolecular Techniques for Plant Protection
Biomolecular Techniques of Plant Protection
Diagnosis of Plant Diseases
Diseases of Field Crops I
DNA Fingerprint Analysis
Fungus Diseases of Plants
Genetic Data of Plant Pathogens and Bioinform
Genetic of Fungi
Genetics of Fungi
Genetics of Host-Parasite Interaction
Introduction of Plant Pathology
Introduction Plant Pathology
Introduction to Plant Pathology
Introductory Plant Pathology
Laboratory in Plant Pathogens
Molecular Plant Pathology
Pathogen 2
Pathogen2
Plant Disease Control
Plant Health Clinic I
Plant Health Clinic II
Plant Pathogens
Plant Pathogens I
Pre clinicII
Pre-Clinic II
Principle of Plant Pathology
Principles of Plant Diseases Control
Professional Ethic of Plant Doctor
Research Methdods in Plant Pathology
Selected Topics in Plant Pathology
Seminar
Special problem
Special Problems
Specific Practicum
Techniques for Plant Pest Identification
Thesis
การววนจ
ว ฉลยโรคพชช
พลนธธศ าสตรยเชชอ
ร รา
ระเบมยบววจย
ล ดขานอารลก ขาพชช
โรคพชชววทยาเบชอ
ร งตขน
โรคพชชววทยาเบชอ
ร งตขน ปฏวบต
ล ก
ว าร
ววทยานวพ นธย
ววนจ
ว ฉลยโรคพชช
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2552 ความหลากหลายทางพลนธธก รรมและความสลมพลนธยใ นระดลบโมเลกธล ของสายพลนธธเย ชชอ
ร ราสนวมขขาวโพดในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธน
จากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2549-2552 ความหลากหลายทางพลนธธก รรมและความสลมพลนธยใ นระดลบโมเลกธล ของสายพลนธธเย ชชอ
ร ราสนวมขขาวโพดในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธน
จากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2550-2551 โครงการแนวทางปฏวบต
ล งว านดขานการตรวจพชช ตรวจววนจ
ว ฉลยศลต รมพช
ช และการกตาจลด ศลต รมพช
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานมาตรฐาน
สวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
พวมพยครลงร ลนาสธด เมชอ
ช 3/8/63

หนขา 2 จาก 6

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

นางจวนตนา อลนอาตมยงาม

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร กตาแพงแสน

ปป 2551
ความหลากหลายของเชชอ
ร ราสนวมขขาวโพดและการคลด เลชอกพลนธธต
ย าข นทานโรคราสนวม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากศมนยยพน
ล ธธวศ
ว วกรรมและ
เทคโนโลยมชว
ม ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2551-2552

โครงการคลวนก
ว สธขภาพพชชและการตรวจววนจ
ว ฉลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน

ปป 2552-2553

โครงการคลวนก
ว สธขภาพพชชและการตรวจววนจ
ว ฉลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะเกษตร มก.ววทยาเขตกตาแพงแสน

ปป 2553-2554 การพลฒนาววธก
ม ารคลด เลชอกและการประเมวนความตขานทานโรคราสนวมบนขขาวโพด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรย
และเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2553

การถนายทอดเทคโนโลยมด าข นการควบคธมโรคพชชและตรวจสธขภาพพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2554

การถนายทอดเทคโนโลยมด าข นสธขภาพพชชและการควบคธมโรค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2555

การพลฒนาเทคนวคตรวจจลบโรคและแมลงศลต รมมน
ล สตาปะหลลงดขวยการววเคราะหยภาพถนาย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2555

การศศก ษาความผลนแปรทางพลนธธก รรมของเชชอ
ร ราสนวมบนขขาวโพดสายพลนธธแ
ย ทข Ki1-Ki52 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2555-2558 การจตาแนกชนวด และการศศก ษาลลก ษณะความแปรผลนทางพลนธธก รรมของเชชอ
ร รานราต คขางขขาวโพดในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากศมนยย
พลนธธวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยมชว
ม ภาพหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2555-2558 การจตาแนกชนวด และการศศก ษาลลก ษณะความแปรผลนทางพลนธธก รรมของเชชอ
ร รานราต คขางขขาวโพดในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2556
การตรวจสอบความแมนนยตาของเครชอ
ช งหมายโมเลกธล ตนอลลก ษณะความหนาบางของเปลชอกหธม
ข เมลลด ความหวาน และความตขานทานโรคราสนวมในขขาวโพด
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2556-2557 การจตาแนกชนวด และการศศก ษาลลก ษณะความผลนแปรทางพลนธธก รรมของเชชอ
ร รานราต คขางขขาวโพดในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากศมนยย
พลนธธวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยมชว
ม ภาพหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2556-2558 Sequencing and fine mapping of Downy Mildew resistant Quantitative Trait Loci in Maize ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2557-2558 การจตาแนกชนวด และการศศก ษาลลก ษณะความผลนแปรทางพลนธธก รรมของเชชอ
ร รานราต คขางขขาวโพดในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากศมนยย
พลนธธวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยมชว
ม ภาพหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2557-2560 การศศก ษาการระบาดของโรคเมลลด ดนางขขาวและการประเมวนความตขานทานโรคบนขขาวพลนธยต
ธ าน งๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559
นราต ตาลทราย

การพลฒนาระบบปลอดเชชอ
ร ในการขยายอขอยพลนธธด
ย ด
ม ว
ข ยววธก
ม าร Bio Reactor ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและ

ปป 2558-2559

การศศก ษาววธก
ม ารตลด เนชอ
ร เยชอ
ช เจรวญเพชอ
ช การผลวต แคลลส อขอยปลอดโรค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนราต ตาลทราย

ปป 2559-2561 โครงการพลฒนาเพชอ
ช ปรลบปรธงโครงสรขางการปรลบปรธงพลนธธอ
ย อ
ข ยและพลฒนาระบบการบรวหารจลด การผลวต อขอยอยนางครบวงจร (ตนอเนชอ
ช งจากโครงการ
พลฒนาและขยายอขอยพลนธธด
ย ม ปป 2559) ปปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนราต ตาลทราย
ปป 2560-2561 โครงการพลฒนาเพชอ
ช ปรลบโครงสรขางการปรลบปรธงพลนธธอ
ย อ
ข ยและพลฒนาระบบการบรวหารจลด การผลวต อขอยอยนางครบวงจร ปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนราต ตาลทราย
ปป 2560-2563 การคขนหา QTLs ทมค
ช วบคธมลลก ษณะตขานทานตนอโรคเมลลด ดนางและโรคใบขมด โปรนงแสงในขขาวอยนางรวดเรลวดขวยววธม QTL seq และ GWAS รนวมกลบ
การคขนหาลตาดลบเบสดมเอลนเอทลงร จมโนมและพลฒนาเครชอ
ช งหมายดมเอลนเอทมม
ช ป
ม ระสวทธวภาพสมงสตาหรลบการคลด เลชอกลลก ษณะตขานทานเพชอ
ช ใชขใ นโครงการปรลบปรธงพลนธธข
ย าข ว ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2560-2563 ความหลากหลายของแบคทมเช รมยทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทมเรมยสมมว
น งกลธม
น ทมไ
ช มนส ะสมซลล เฟอรย (purple non-sulfur bacteria) ในปฝา
พรธและแนวทางการใชขประโยชนยทางดขานการเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก พลฒนาบลณฑวต ศศก ษาและววจย
ล ดขานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยม สตานลก งาน
คณะกรรมการการอธด มศศก ษา
ปป 2561-2562

การเพาะเลมย
ร งเหลด กระถวนพวมานเพชอ
ช ผลวต สารออกฤทธวท
ธ างชมวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว

ปป 2561-2562 การศศก ษาคลองดวนตขนแบบการควบคธมการระบาดของผลก ตบชวา ในคลองเปรมประชากร โดยชมวววธม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2561-2563 การประเมวนความตขานทานของขขาวตนอโรคใบจธด สมนาตร ตาลทมเช กวด จากเชชอ
ร รา Bipolaris oryzae และโรคกาบใบเนนาทมเช กวด จากเชชอ
ร รา Sarocladium
oryzae และการววเคราะหยล ก
ล ษณะทางพลนธธก รรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2561-2564 การพลฒนาระบบปฏวบต
ล ก
ว ารตรวจสอบจมโนไทปปแบบประสวทธวภาพสมงในขขาวโพดหวานและขขาวโพดขขาวเหนมยว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2560-2561 การศศก ษาความเปปนพวษและตตาแหนนงยมนทมเช กมย
ช วขของโดยววเคราะหยล าต ดลบจมโนมของเชชอ
ร รา Myrothecium roridum ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2562-2564 การศศก ษาการระบาดและเชชอ
ร ราสาเหตธของโรครากเนนา หลวเนนาลตาตขนเนนามลนสตาปะหลลงในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว (สวทช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
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ระดลบชาตว
- เพชรพวกล
ธ วางมมล , Chiradej Chamsawarng, Jintana Unartngam, "Efficacy of Chitinolytic Bacteria for Increasing Yield and Inducing Resistance in
Rice Plant Against Sheath Blight Caused by Rhizoctonia", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (3) (2010) 351-360
- Jintana Unartngam, "Genetic Relationships of Puccinia polysora a Causal Avent of Corn Rust in Thailand", วารสารโรคพชช 25 (1-2) (2011) 1-12
- Jintana Unartngam, นายสธพ จนย เหลชองประพฤทธว,ธ "Genetic Diversity of Pseudoplagiostoma eucalypti causing leaf spots and leaf blight disease on
Eucalyptus", ววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3) (2011) 359-371
- Jintana Unartngam, Sansern Jampatong, นางสาวประณวต า พรหมศรม, "Development of Screening Technique for Corn Resistance Varieties", วารสาร
โรคพชช 26 (1-2) (2012) 1-9
- Jintana Unartngam, Sansern Jampatong, นางสาวปปทมา จลนทรยเรชอง, "Genetic Differentiation and Corn Rust Disease Severity Causing by Puccinia
polysora in Thailand", วารสารโรคพชช 26 (1-2) (2012) 10-18
- Jintana Unartngam, Arm Unartngam, นางสาวปปทมา จลนทรยเรชอง, "Genetic differentiation within the Puccinia polysora population occured on inbred lines
of maize in Thailand", Agricultural Technology an International Journal 9 (6) (2013) 1497-1505
- Jintana Unartngam, Arm Unartngam, "Molecular identification of Pseudoplagiostoma eucalypti causing leaf spot and shoot blight diseases on
eucalyptus in Thailand based on ITS rDNA sequence", Journal of Agricultural Technology 2013 (9) (2013) 165-175
- Wanrat Abdullakasim, นายกวต ตวพ งศย เผนาบลณฑร, Jintana Unartngam, "Quantification of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using
Image Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal 20 (2) (2014) 24-32
- Wanrat Abdullakasim, นายกวต ตวพ งศย เผนาบลณฑร, Jintana Unartngam, "Detection of Chlorotic Cassava Leaves using Image Processing and
Discriminant Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal 21 (2) (2015) 50-59
- Jintana Unartngam, นายเบญจพล ศรมทองคตา, "Identification of Fusarium species isolated from various host plants using morphological characteristics
and ISSR markers", ววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 309-320
- กววนธรรพย บธบผา, เทวด ศลก ดวธ สวลส ดวส
ธ ข
ธ , รลศ มม ฐวตเว กมยรตวพ งศย, ศวร พ
ว ร กออวนทรยศ ก
ล ดว,ธ Jintana Unartngam, "Survey of Dirty Panicle Disease Caused by Fungi
and Development of Disease Evaluation Method for Greenhouse Condition", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (3) (2016) 339-349
- เทวด ศลก ดวธ สวลส ดวส
ธ ข
ธ , กววนธรรพย บธบผา, รลศ มม ฐวตเว กมยรตวพ งศย, ศวร พ
ว ร กออวนทรยศ ก
ล ดว,ธ Jintana Unartngam, "Assessment of Genetic Diversity of the Rice Dirty
Panicle Fungus Curvularia lunata in Thailand", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 48 (1) (2017) 48-59
- ทวภาพร นวลเนตร, Siriporn Donnua, ศวร พ
ว ร กออวนทรยศ ก
ล ดว,ธ Jintana Unartngam, "Genetic Relationships of Curvularia lunata Races Causing Rice Dirty
Panicle by ITS rDNA Sequence Analysis and ISSR Markers", วารสารววชาการเกษตร 36 (2) (2018) 211-220
- วนวด า ธรรมธธร ะสาร, Siriporn Donnua, ศวร พ
ว ร กออนวทรยศ ก
ล ดว,ธ Jintana Unartngam, "Evaluation of Resistance to Sheath Rot and Dirty Panicle Disease of
Rice Caused by Sarocladium oryzae", วารสารเกษตร 35 (1) (2019) 113-123
- Jintana Unartngam, Wanwilai Intanoo, พรปวมณย ธววฒ
ล นยวรานวก ล
ธ , "Identification and Pathogenicity Test of Fungi Causing Cassava Tuber and Stem Rot
Disease", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 2562 : 37 (2) : 239-249 37 (2) (2019) 239-249
ระดลบนานาชาตว
- Jintana Unartngam, นางสาวปปทมา จลนทรยเรชอง, รศ.ดร.ชลยวลฒนย โตอนลนตย, "Genetic Diversity of Puccinia polysora in Thailand based onInter Simple
Sequence Repeat (ISSR) markers analysis", Journal of Agricultural Technology 7 (4) (2011) 1131-1143
- Wanrat Abdullakasim, kittipong Powbunthorn, Jintana Unartngam, Tomohiro Takgawa, "An Image Analysis Technique for Recognition of Brown
Leaf Spot Disease in Cassava", Journal of Agricultural Machinery Science 7 (2) (2011) 165-169
- Sibounnavong, P, Jintana Unartngam, Soytong, K, "Genetic variation of Fusarium oxysporum f. sp lycopersici isolated from tomatoes in Thailand
using pathogenicity and AFLP markers", African Journal of Microbiology Research 6 (27) (2012) 5636-5644
- Orawan piyaboon, Arm Unartngam, Jintana Unartngam, "Effectiveness of Myrothecium roridum for controlling water hyacinth and species
identification based on molecular data", African Journal of Microbiology Research 8 (13) (2014) 1444-1452
- Prof.Dr. Yoshitaka Ono, Jintana Unartngam, Ayawong Chanjira, Jun-ichi Abe, Izumi Okane, "Rust fungi (Pucciniales) forming Aecidium state on
Meliosma(Meliosmaceae) in Asia", the Bulletin of the Faculty of Education, Ibaraki University 2015 (64) (2015) 1-8
- Jintana Unartngam, Prof.Dr. Yoshitaka Ono, Siriporn Pota, Yuichi Yamaoka, Sinchai Chatasiri, Kentaro Hosaka, "Taxonomic identity of a
Phakopsora fungus causing the grapevine leaf rust disease in Southeast Asia and Australasia", Mycoscience 56 (2) (2015) 198-204
- Jintana Unartngam, Arm Unartngam, "Genetic relationships of Myrothecium roridum isolated from water hyacinth in Thailand using ISSR markers
and ITS sequence analysis", International Journal of Agricultural Technology 12 (2) (2016) 249-261
- อรวรรณ ปปยะบธญ, ratchapol pawongrat, Jintana Unartngam, Sombat Chinawong, Arm Unartngam, "Pathogenicity, host range and activities of a
secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum on water hyacinth from Thailand", Weed Biology and Management 16 (3) (2016)
132-144
- Jintana Unartngam, ปปทมา, "Morphological and Molecular Based Identification of CornDowny Mildew Distributed in Thailand", International Journal of
Agricultural Technology 14 (6) (2018) 845-860
- P. Intaparn, P. Noireung, R. Maumoon, RJ. McGovern, Jintana Unartngam, T. Tapingkae, ศ.ดร.ชลยวลฒนย โตอนลนตย, "First report of Pythium deliense
causing root and crown rot on Catharanthus roseus in Thailand", Plant Pathology & Quarantine 9 (1) (2019) 239-247
พวมพยครลงร ลนาสธด เมชอ
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- จลนจวร า อายะวงศย, Jintana Unartngam, Professor Dr. Wen Chung Hsing, "Two new records of Ravenelia species on legumes in Thailand",
International Journal of Agricultural Technology 16 (3) (2020) 563-574
- Professor Dr. Yoshitaka Ono, Katsura Ohmachi, Jintana Unartngam, Assoc.Prof.Dr.Izumi Okane, จลนจวร า อายะวงศย, Pattama Janruang, "Milesina
thailandica, a second rust fungus on an early diverged leptosporangiate fern genus, Lygodium, found in Thailand", Mycological Progress
19 (2) (2020) 147-154
- Jintana Unartngam, B.Srithongkum, Wanwilai Intanoo, ดร.พราวมาส เจรวญรลก ษย, Chiradej Chamsawarng, "Morphological and molecular based
identification of Trichoderma CB-Pin-01 biological control agent of plant pathogenic fungi in Thailand", International Journal of Agricultural Technology
16 (1) (2020) 175-188
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Chiradej Chamsawarng, Jintana Unartngam, "อวทธวพ ลของเชชอ
ร ราแบคทมเรมยทมย
ช อ
น ยไคตวนตนอการเจรวญของเชชอ
ร รา Rhizoctonia solani สาเหตธโรคกาบใบแหขง
ของขขาว การงอกและการเจรวญครอบครองรากของกลขาขขาว", การประชธมววชาการอารลก ขาพชชแหนงชาตว ครลงร ทมช 8 "อารลก ขาพชชไทยใตขร ม
น พระบารมม" (2007)
- Jintana Unartngam, "Genetic Variation of Puccinia polysora Isolated from Corn", The Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and
Mycological Conference in Thailand (2008)
- Jintana Unartngam, Sansern Jampatong, "Surveying of Corn Rust Fungi in Thailand", The Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA)
and Mycological
Conference in Thailand
(2008)
- เพชรพวกล
ธ วางมมล , Chiradej Chamsawarng, Jintana Unartngam, "Efficacy of Chitinolytic Bacteria on Chitinase Induction in Rice", การประชธมววชาการ
อารลก ขาพชชแหนงชาตว ครลงร ทมช 9 "อารลก ขาพชชไทย เทวด ไทของคยภม
ม ม ตามววถ เม ศรษฐกวจพอเพมยง" (2009)
- กวต ตวพ งศย เผนาบลณฑร, Wanrat Abdullakasim, Jintana Unartngam, "Rating of Brown Leaf Spot Disease in Cassava by Digital Image Analysis", การ
ประชธมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงร ทมช 8 (2011)
- Manee Tantirungkij, ORAWAN CHOUNTRAGOON, Chommanat Kerdkhong, Pakaporn Sathalalai, Jintana Unartngam, นายศาศวรรต สลงขยส ข
ธ (นวส ต
ว ),
ศ.ดร.ดวงพร คลนธโชตว, อ.ดร.อตาไพทวพ ยย สธชหอม, นายพวทยา หนมคงบลต ร (นวส ต
ว ), "Diversity of acid-tolerant bacteria and purple non-sulfur bacteria from peat
swamp forest and their applications on agricultural approach", การประชธมอนธก รมววธานและซวส เทมาตวคสยใ นประเทศไทย ครลงร ทมช 8 (2018)
- Manee Tantirungkij, ORAWAN CHOUNTRAGOON, Chommanat Kerdkhong, Pakaporn Sathalalai, Jintana Unartngam, ดร.อตาไพทวพ ยย สธขหอม, ศ.ดร.
ดวงพร คลนธโชตว, "Diversity of acid-tolerant bacteria from secondary peat swamp forest and their applications on agricultural approach", การประชธม
อนธก รมววธานและซวส เทมาตวคสยใ นประเทศไทย ครลงร ทมช 9 (2019)
- Jintana Unartngam, ORAWAN CHOUNTRAGOON, Chommanat Kerdkhong, Manee Tantirungkij, "Effectiveness of Bacteria isolated from peat
swamp forest to control rice dirty panicle fungi", การประชธมอนธก รมววธานและซวส เทมาตวคสยใ นประเทศไทย ครลงร ทมช 9 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Wanrat Abdullakasim, นายกวต ตวพ งศย เผนาบลณฑร, Jintana Unartngam, Prof.Dr.Tomohiro Takigawa, "Detection of Brown Leaf Spot Disease in Cassava
by Digital Images Analysis", The 3rd Thailand-Japan International Academic Conference 2010 (2010)
- Kittipong Powbunthorn, Wanrat Abdullakasim, Jintana Unartngam, "Assessment of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using
Image Analysis", The International Conference of the Thai Society of Agricultural Engineering (2012)
- Napat Kamthonsiriwimol, Jintana Unartngam, Hideo Hasegawa, "Digital Image Processing Technique to Measure Rust Severity on Corn", The 5th
Asian Conference on Green Technology in Agriculture:Chances and Challenges for a Better Life (2015)
- P. Janruang, Jintana Unartngam, "Species identification of corn downy mildew fungi isolated from Thailand", The 59th Annual Meeting of the
Mycological Society of Japan (2015)
- Jintana Unartngam, "Identification of Fusarium species parasitic on various plant species based on ITS rDNA and Tef-1? gene sequence
analysis", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2015)
- Jintana Unartngam, Professor Dr. Ono Yoshitaka, จลนจวร า อายะวงศย, "Two new rust fungi (Pucciniales) on Hoya (Apocynaceae) and Gynostemma
(Cucurbitaceae) from Thailand", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2015)
- K. Bubpha, S. korinsak, R. Dhitikiattipong, Jintana Unartngam, "Differences in disease severity of rice dirty panicle inoculated by fungal species in
three genera: Fusarium semitectum, Bipolaris oryzae, and Curvularia lunata", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2015)
- Therdsak Sawatsuk, Kawinthun Bubpha, Siriporn Korinsak, Rasamee Dhitikiattipong, Jintana Unartngam, "Genetic diversity of Curvularia lunata
causing rice dirty panicle based on physiological races and DNA fingerprint analysis", The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan
(2016)
- Jintana Unartngam, "Genetic variation of corn downy mildew fungi based on physiological race and Simple Sequence Repeats (SSRs) markers",
The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2016)
- Jintana Unartngam, Chiradej Chamsawarng, ทวภาพร นวลเนตร, กรรณวก า ศรมนวล, "Genetic differentiation of Trichoderma asperellum wild type and
mutant strains using ISSR markers", The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2016)
พวมพยครลงร ลนาสธด เมชอ
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- W. Thamthurasan , Jintana Unartngam, "Genetic diversity of Sarocladium oryzae isolated from rice using morphology and ISSR markers", Joint
Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017) (2017)
- T. Naunnet , Jintana Unartngam, "Genetic relationships of Curvularia lunata races causing rice dirty panicle in Thailand", Joint Conference of the
Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017) (2017)
- P.Tiwatwaranikul , Jintana Unartngam, "Identification of fungi causing cassava root and stem rot disease isolated in Thailand", Joint Conference of
the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017) (2017)
- C. Ayawong , Jintana Unartngam, Y. Ono, "New geographic distribution and host records of Ravenelia species on fabaceous trees in Thailand",
Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017) (2017)
- Jintana Unartngam, "Rust fungi (Pucciniales) found on previously unrecorded host plants in Thailand", The 62th Annual Meeting of the Mycological
Society of Japan (2018)
- Jintana Unartngam, ชนมยนภ
ว า ดมวงษย, วนวด า ธรรมธธร ะสาร, "Physiological races of Sarocladium oryzae causing rice sheath rot and dirty panicle
diseases", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2019)
- Jintana Unartngam, ผกายวรรณ ซชอ
ช สลต ยวงษย, เทวด ศลก ดวธ สวลส ดวส
ธ ข
ธ , "Genetic relationships of Bipolaris oryzae causing of rice brown spot and dirty
panicle diseases", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2019)
- Jintana Unartngam, ศาศวรรฒ สลงขยส ข
ธ , "Relationships among Exerohilum turcicum strains occur in Thailand and some adjacent countries", The 63th
Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2019)
- Jintana Unartngam, ปารวต า จลงพล, พรพรรณ อมส
น วรรณ, พงษยนาถ นาถรานลนตย, "Identification of Fusarium species isolated from mango in Thailand", The
63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2019)
- Jintana Unartngam, ทวภาพร นวลเนตร, วนวด า ธรรมธธร ะสาร, "Pathogenicity of rice dirty panicle fungi and screening for disease resistance in
Thailand", PSJ Annual Meeting 2019 (2019)
- Jintana Unartngam, Arm Unartngam, "Efficiency of plant parasitic fungi for controlling the aquatic weed “water hyacinth” in Thailand", PSJ Annual
Meeting 2019 (2019)
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- นวลต กรรมสายอธด มศศก ษา ประจตาปป 2562 (รางวลล เหรมยญเงวน) ประจตาปป 2562 เรชอ
ช ง "การเพาะเลมย
ร งเหลด กระถวนพวมานเพชอ
ช ผลวต สารออกฤทธวท
ธ างชมวภาพ" จาก สตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ผลงานววจย
ล นมเร ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 3 สวงหาคม 2563
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