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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชกย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Insecticide Toxicology I
Agriculture in the Tropics
Application of Radiation in Entomology
Biology of Termites & Control
Environmental Entomology
Household & Urban Insect Pests
Insect Classification & Diversity
Insect Physiology
Insect Science
Insect Vector Control
Insecticides & Their Application
Introduction to Entomology
Pesticides & Pesticide Management
Pesticides & Their Applications
Pesticides and Their Applications
Phytochemicals in Entomology
Research Methods in Entomology
Selected Topics in Entomology
Selected Topics in Pest Management
Seminar
Special Problems
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551

การคลด แยกแบคทกเรกยทกผ
ช ลวต เซลลมเลสและไลเพสจากแมลงแกลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนสนวนตลว

ปป 2551

การใชขส ารสกลด จากวลชพชชเพชอ
ช กตาจลด แมลงศลต รมพช
ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากจทฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย

ปป 2551-2552 การสรขางสายพลนธทย Trichoderma reesei ใหขส ามารถผลวต เซลลมเลสปรวมาณสมงดขวยเทคนวคทางพลนธทศ าสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล
ปตท. จตากลด (มหาชน)
ปป 2551-2552 โครงการววจย
ล พลฒนาการเรกยนการสอนววชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากคณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2554 ชกวววทยา นวเวศววทยาและความสตาคลญทางดขานระบาดววทยาของยทงและแมลงวลนคอกสลต วยใ นประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
กองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2552-2555 Disease pathogens in field collected Anopheles mosquitoes and parasite transmission in Thailand ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
สตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2553-2555
สนทนการววจย
ล

การตรวจสอบทางชกวเคมกเพชอ
ช ศศก ษากลไกการดชอ
ด ยาไพรกทรอยดยของยทงลายในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบ

ปป 2553
การคลด แยกแบคทกเรกยทกส
ช ามารถผลวต เซลลมเลสจากลตาไสขของแมลงสาบสทร น
ว ม
ล Pycnoscelus surinamensis ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด
หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555

การตรวจสอบทางชกวเคมกเพชอ
ช ศศก ษากลไกการดชอ
ด ยาไพรกทรอยดยของยทงลายในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555 การศศก ษาผลกระทบของ Temephos และ Pyrethroid ทกม
ช ต
ก อ
น ยทงยลก ษย Toxorhynchites splendens ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากภาคววชา
กกฏววทยา คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 ชกวววทยา นวเวศววทยาและความสตาคลญทางดขานระบาดววทยาของยทงและแมลงวลนคอกสลต วยใ นประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
กองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2555-2559 การจลบยทงโดยคนเพชอ
ช ศศก ษาชกวววทยา การถนายทอดโรค การตขานทานสารเคมก ของยทงกขนปลนองตามแนวชายแดนไทย ลาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากGlobal Funds
ปป 2556
มก.

การศศก ษาความไวตนอสารเคมกก าต จลด แมลงในกลทม
น ไพรกทรอยดยของยทงยลก ษย Toxorhychites splendens ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล
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ปป 2556-2559 การพลฒนาความเขขมขขนระดลบววนจ
ว ฉลยของสารไพรกทรอยดยทใ
ชก ชขควบคทมยทงลายบขานและการตรวจหาความตขานทานสารไพรกทรอยดยใ นยทงลายบขาน : ทาง
สรกร ววทยาและชกวเคมก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557

การทดสอบผขามทงข ชทบสารเคมกก บ
ล ยทงกขนปลนองมวนม
ว ส
ล จากประเทศลาวในหของปฏวบต
ล ก
ว าร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากWorld Health Organization

ปป 2557
การประเมวนประสวทธวภาพของมทงข เคลชอบสารอลล ฟาไซเพอรยเมทรวนภาคสนามตนอประชากรยทงมวนม
ว ส
ล ดขวยกระทนอมทดลองในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ททนจากWorld Health Organization
ปป 2556-2559 การพลฒนาแผนทกภ
ช ม
ม ศ
ว าสตรยก ารตขานทานสารฆนาแมลงผนานกระบวนการจตาแนกการตขานทานสารฆนาแมลงและความสลมพลนธยของเชชอ
ด ไวรลส และยทงลาย
พาหะนตาโรคไขขเลชอดออกในราชอาณาจลก รไทย: จากหของปฏวบต
ล ก
ว ารสมภ
น าคสนาม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560
ววจย
ล มก.

พลนธทศ าสตรยวว
ว ฒ
ล นาการของยกนภมมค
ว ม
ขท กลนกลทม
น TOLL ในยทงพาหะโรคมาลาเรกย (Anopheles baimaii) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทน

ปป 2558-2560 พลนธทศ าสตรยวว
ว ฒ
ล นาการของยกนภมมค
ว ม
ขท กลนกลทม
น TOLL ในยทงพาหะโรค
มาลาเรกย (Anopheles baimaii) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562 ความสลมพลนธยร ะหวนางการแสดงออกของยกนนาฬวก าชกวภาพกลบเมตาบอลวก ทรานสยครวปโตมในยทงกขนปลนอง Anopheles dirus s.s. (Diptera:
Culicidae) พาหะนตาโรคมาลาเรกยในประเทศไทยภายใตขความเขขมแสงทกแ
ช ตกตนางกลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563 ความผลนแปรทางพลนธทก รรมของกลทม
น ยกนทกต
ช อบสนองตนอแหลนงเพาะพลนธทท
ย ค
ชก วามเขขมแสงแตกตนางกลนในยทงพาหะมาลาเรกย (Anopheles dirus) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561
Determining discriminating concentrations in bottle assays for insecticide compounds that are unstable on filter papers, and for some
selected compounds suitable for filter paper impregnation ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากองคยก ารอนามลยโลก
ปป 2563-2564 Artisang: ผลวต ภลณฑยอาหารทดแทนเลชอดเพชอ
ช การเพาะเลกย
ด งยทงในงานววจย
ล ทางววทยาศาสตรยและในการควบคทมดขวยเทคนวคการทตาหมลนยทง ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากหนนวยบรวหารและจลด การททนดขานการพลฒนากตาลลงคนและททนดขานการพลฒนาสถาบลนอทด มศศก ษา การววจย
ล และนวลต กรรม (บพค
ปป 2563-2564 การพลฒนาผลวต ภลณฑยทดแทนเลชอดดขวยการทตาแหขงแบบแชนเยชอกแขขง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากหนนวยบรวหารและจลด การททนดขานการ
พลฒนากตาลลงคนและททนดขานการพลฒนาสถาบลนอทด มศศก ษา การววจย
ล และนวลต กรรม (บพค
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Ko Ko, Waraporn Juntarajumnong, Angsumarn Chandrapatya, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Litsea cubeba (Lour.) Persoon
Against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขา
ววทยาศาสตรย) 43 (1) (2009) 56-63
- Ko Ko, Waraporn Juntarajumnong, Angsumarn Chandrapatya, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Melaleuca cajuputi Powell against
Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum Herbst", Thai Journal of Agricultural Science 42 (1) (2009) 27-33
- Ko Ko, Waraporn Juntarajumnong, Angsumarn Chandrapatya, "Insecticidal activities of Litsea salicifolia Roxb. ex Wall. against Sitophilus zeamais
Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", Pakistan J. Zool 42 (5) (2010)
- Ko, K, Waraporn Juntarajumnong, Angsumarn Chandrapatya, "Insecticidal Activities of Essential Oils from Fruits of Litsea salicifolia Roxb. ex Wall.
Against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY 42 (5) (2010) 551-557
- Chuaycharoensuk, T., Waraporn Juntarajumnong, Boonyuan, W., Bangs, M.J., Pongthep Akratanakul, Thammapalo, S., Jirakanjanakit, N., Pabhop
Sinchayakul, Theeraphap Chareonviriyaphap, "Frequency of pyrethroid resistance in Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in
Thailand", Journal of Vector Ecology 36 (1) (2011) 204-212
- Malaithong, N., Tisgratog, R., Tainchum, K., Atchariya Prabaripai, Waraporn Juntarajumnong, Bangs, M.J., Theeraphap Chareonviriyaphap,
"Locomotor behavioral responses of anopheles minimus and anopheles harrisoni to alpha-cypermethrin in Thailand", Journal of the American
Mosquito Control Association 27 (3) (2011) 217-226
- Tisgratog, R., Tananchai, C., Bangs, M.J., Tainchum, K., Waraporn Juntarajumnong, Atchariya Prabaripai, Chauhan, K. R., Pothikasikorn, J.,
Theeraphap Chareonviriyaphap, "Chemically induced behavioral responses in Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Thailand", Journal of
Vector Ecology 36 (2) (2011) 321-331
- Waraporn Juntarajumnong, Pimnon, S., Bangs, M.J., Thanispong, K., Theeraphap Chareonviriyaphap, "Discriminating lethal concentrations and
efficacy of six pyrethroids for control of Aedes aegypti in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association 28 (1) (2012) 30-37
- Tisgratog, R, Tananchai, C, Waraporn Juntarajumnong, Tuntakom, S, Bangs, MJ, Corbel, V, Theeraphap Chareonviriyaphap, "Host feeding
patterns and preference of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) in a malaria endemic area of western Thailand: baseline site description",
PARASITES & VECTORS 5 (114) (2012)
- Tananchai, C, Tisgratog, R, Waraporn Juntarajumnong, Grieco, JP, Manguin, S, Atchariya Prabaripai, Theeraphap Chareonviriyaphap, "Species
diversity and biting activity of Anopheles dirus and Anopheles baimaii (Diptera: Culicidae) in a malaria prone area of western Thailand", Parasites and
Vectors 5 (1) (2012)
- Pimnon, S., Waraporn Juntarajumnong, Thanispong, K., Theeraphap Chareonviriyaphap, "Diagnostic doses of two pyrethroids currently used for
control of aedes aegypti l. (diptera: Culicidae), a vector of dengue", Kasetsart Journal - Natural Science 46 (4) (2012) 538-545
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- Waraporn Juntarajumnong, "Resistance to Synthetic Pyrethroids in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand", KASETSART JOURNAL:
NATURAL SCIENCE 48 (4) (2014) 577-586
- Frederic Faucon, Isabelle Dusfour, Thierry Gaude, Vincent Navratil, Frederic Boyer, Fabrice Chandre, Patcharawan Sirisopa, Kanutcharee
Thanispong, Waraporn Juntarajumnong, Rodolphe Poupardin, Theeraphap Chareonviriyaphap, Romain Girod, Vincent Corbel, Stephane Reynaud,
Jean-Philippe David, "Identifying genomic changes associated with insecticide resistance in the dengue mosquito Aedes aegypti by deep targeted
sequencing", Genome Research 25 (9) (2015)
- Corbel, V., Achee, N.L., Chandre, F., Coulibaly, M.B., Dusfour, I., Fonseca, D.M., Grieco, J., Waraporn Juntarajumnong, Lenhart, A., Martins, A.J.,
Moyes, C., Ng, L.C., Pinto, J., Raghavendra, K., Vatandoost, H., Vontas, J., Weetman, D., Fouque, F., Velayudhan, R., David, J.-P., "Tracking
Insecticide Resistance in Mosquito Vectors of Arboviruses: The Worldwide Insecticide resistance Network (WIN)", PLoS Neglected Tropical
Diseases 10 (12) (2016)
- Faucon, F., Gaude, T., Dusfour, I., Navratil, V., Corbel, V., Waraporn Juntarajumnong, Girod, R., Poupardin, R., Boyer, F., Reynaud, S., David, J.
-P., "In the hunt for genomic markers of metabolic resistance to pyrethroids in the mosquito Aedes aegypti: An integrated next-generation sequencing
approach", PLoS Neglected Tropical Diseases 11 (4) (2017)
- Corbel, V., Fonseca, D.M., Weetman, D., Pinto, J., Achee, N.L., Chandre, F., Coulibaly, M.B., Dusfour, I., Grieco, J., Waraporn Juntarajumnong,
Lenhart, A., Martins, A.J., Moyes, C., Ng, L.C., Raghavendra, K., Vatandoost, H., Vontas, J., Muller, P., Kasai, S., Fouque, F., Velayudhan, R.,
Durot, C., David, J.-P., "International workshop on insecticide resistance in vectors of arboviruses, December 2016, Rio de Janeiro, Brazil",
Parasites and Vectors 10 (1) (2017)
- Phanitchat, T, Apiwathnasorn, C, Sumroiphon, S, Samung, Y, Naksathit, A, Thawornkuno, C, Waraporn Juntarajumnong, Sungvornyothin, S, "THE
INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE DEVELOPMENTAL RATE AND SURVIVAL OF AEDES ALBOPICTUS IN THAILAND", SOUTHEAST
ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 48 (4) (2017) 799-808
- ธาววน โพธารามวก , Waraporn Juntarajumnong, รศ.ดร. ชตานาญ อภววฒ
ล นศร, ดร. สลงสวทธวธ สลงวรโยธวน, Uraiwan Arunyawat, "DIVERSITY OF MOSQUITO
SPECIES OVIPOSITING IN DIFFERENT ZONES OF LIGHT INTENSITY WITHIN LIMESTONE CAVES IN THAILAND", Journal of the American
Mosquito Control Association 34 (3) (2018) 182-189
- Achee, N.L., Grieco, J.P., Vatandoost, H., Seixas, G., Pinto, J., Ching-Ng, L., Martins, A.J., Waraporn Juntarajumnong, Corbel, V., Gouagna, C.,
David, J.-P., Logan, J.G., Orsborne, J., Marois, E., Devine, G.J., Vontas, J., "Alternative strategies for mosquito-borne arbovirus control", PLoS
neglected tropical diseases 13 (1) (2019) e0006822
- Corbel, V., Durot, C., Achee, N.L., Chandre, F., Coulibaly, M.B., David, J.-P., Devine, G.J., Dusfour, I., Fonseca, D.M., Griego, J., Waraporn
Juntarajumnong, Lenhart, A., Kasai, S., Martins, A.J., Moyes, C., Ng, L. C., Pinto, J., Pompon, J.F., Muller, P., Raghavendra, K., Roiz, D., Vatandoost,
H., Vontas, J., Weetman, D., "Second WIN International Conference on "integrated approaches and innovative tools for combating insecticide
resistance in vectors of arboviruses", October 2018, Singapore", Parasites and Vectors 12 (1) (2019)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Waraporn Juntarajumnong, "Allelopathic Effect of Flavonoids From Typha angustifolia on Seed Growth of Mimosa pigra
", Recent Progresses on Natural Products for a Better Life (2008)
- Waraporn Juntarajumnong, "Molecular detection of Plasmodium falciparum in malaria vector", The First Annual Meeting for The Thailand Research
Fund (Senior Research Scolar)"BIOLOGY, ECOLOGY AND EPIDEMIC IMPORTANCE OF MOSQUITOES AND STABLE FLIES IN THAILAND"
(2010)
- Waraporn Juntarajumnong, Wannapa Suwonkerd, Theeraphap Chareonviriyaphap, "Molecular detection of Plasmodium falciparum and Plasmodium
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