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ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

พลนธธศ าสตรยแบคทยเรยย: แบคทยเรยยกรดนนาต สขม, การผลวต สารพรยไ บโอตวก สย, แบคทยเรยยเซลลมโลส

งานส อน
Biologi. Syst.& Activities of Microorganism
Biological System and Activities of Microorganisms
Biophys. System & Activities of Microorganism
Biotechnology III
biotechnology project
Food Fermentation Technology
Genetics & Biotechnology
Genetics and Biotechnology
Intensive Biotechnology for Graduate
Intensive Biotechnology for Granduate
Knowledge of the Land
Lab.Bio.System Activities of Microorganisms
Lab.in Bio.Materials & Their Mechanisms
Laboratory in Biological System and Activities of Micr
Laboratory in Genetics & Biotechnology
Laboratory in Genetics and Biotechnology
Microbial Biochemistry & Regulation
microbial biochemistry and regulation
Production of Fermented Beverages
Seminar
Sugar Technology I
เทคโนโลยยชว
ย ภาพแบบเขขมขขนสตาหรลบบลณฑวต ศศก ษา
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553-2555 การคลด เลชอกและการปรลบปรธงสายพลนธธแ
ย บคทยเรยยกรดนนาต สขมทนรขอน เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต เซลลมโลสทยอ
ช ณ
ธ หภมมส
ว งม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2554

ศลก ยภาพการเปปนโปรไบโอตวก ของแลลก ตวก แอซวด แบคทยเรยยจากผลก ดองพชน
น บขานของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555 การศศก ษาววถ แ
ย ละการอยมรน อดของจธล น
ว ทรยยก
ย อ
น โรคในระบบผลวต กกาซชยวภาพจากมมล สลต วยและระบประกอบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาธนบธร ย
ปป 2554-2556 การพลฒนาการผลวต นนาต สขมสายชมหมลก เชวงพาณวชยยจากขขาวใชขแบคทยเรยยกรดนนาต สขมทนรขอน ดขวยกระบวนการหมลก ทยไ
ช มนตอ
ข งการระบบหลนอเยลน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2557 การศศก ษาสภาวะทยเช หมาะสมในการเคลชอบไมโครแคปซมล เจลาตวนทยห
ช อ
น หธม
ข นนาต มลนกระเพราเพชอ
ช ยชด อายธก ารเกลบรลก ษา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
สตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2555-2557 การคลด แยกและคลด เลชอกแบคทยเรยยทยส
ช ามารถยนอยสลายฟปนอลและความเขขมขขนของฟปนอลทยส
ช ามารถยนอยสลายไดขโดยแบคทยเรยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 การศศก ษาการแยกบรวส ท
ธ ธวธ คธณลลก ษณะเอนไซมยแมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมวนศลก ยภาพการเปปนสารพรยไ บโอตวก ของแมนโน-โอลว
โกแซคคาไรดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 การศศก ษาสภาวะทยเช หมาะสมในการเคลชอบไมโครแคปซมล เจลาตวนทยห
ช อ
น หธม
ข นนาต มลนกระเพราเพชอ
ช ยชด อายธก ารเกลบรลก ษา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
สตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2557-2559 การเพวม
ช ผลผลวต กกาซชยวภาพโดยการหมลก รนวมแบบไรขอากาศระหวนางกากไขมลนกลบเศษอาหาร: การเตวมแบคทยเรยยยนอยสลายกรดไขมลนอวส ระสายยาว (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2559

การคลด เลชอกเชชอ
น ยยส ตยใ นทของถวน
ช เพชอ
ช ใชขใ นการผลวต เบยยรยทใ
ชย ชขขาข วเปปนวลต ถธด บ
ว เสรวม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2559
การเพวม
ช มมล คนาวลส ดธเหลชอทวงน ทางเกษตรเพชอ
ช ผลวต สารพรยไ บโอตวก แมนโน-โอลวโกแซคคาไรดยโดย Acinetobacter sp. ST1-1 สตาหรลบอาหารเสรวมของสธนข
ล
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561
ปป 2560

การพลฒนาเอนไซมยเพชอ
ช ผลวต สารพรยไ บโอตวจากวลส ดธเหลชอทวงน ทางการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
การผลวต สารแมนโนโอลวโกแซคคาไรดยจากวลส ดธเหลชอทวงน ทางการเกษตร สตาหรลบอาหารสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- wilawan Sintuprapa, Gunjana Theeragool, Wichien Yongmanitchai, Pattana Srifah-Huehne, Kazunobu Matsushita, "Molecular Taxonomy of
Acetobacter syzygii SKU19 and Characterization of Its Acetic Acid Adapted Strains", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (4) (2008) 701-714
- Nittaya Pitiwittayakul, Pattaraporn Yukphan, wilawan Sintuprapa, Yuzo Yamada, Gunjana Theeragool, "Identification of acetic acid bacteria isolated
in Thailand and assigned to the genus Acetobacter by groEL gene sequence analysis", Annals of Microbiology 64 (4) (2015) 1-8
- Pongsapipatana, N., Damrongteerapap, P., Chantorn, S., wilawan Sintuprapa, Suttipun Keawsompong, Sunee Nitisinprasert, "Molecular cloning of
kman coding for mannanase from Klebsiella oxytoca KUB-CW2-3 and its hybrid mannanase characters", Enzyme and Microbial Technology 89 (-)
(2016) 39-51
- ณลฐกานตย กยส ด, wilawan Sintuprapa, JinJing Wang, Qi Li, ULAIWAN Withayagiat, "Isolation and characterization of a new low-diacetyl-producing
yeast for fermentation of rice beer using high- and low-gravity wort", Agriculture and Natural Resources 54 (1) (2020) 48-54
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นลฏฐวก า เฉลยอาสนย, นรวศ รา ทลศ วงศย, Vichien Leelawatcharamas, Sineenart Chariyachotilert, wilawan Sintuprapa, "Efficiency Improvement of Cellulose
Production from Acetic acid bacteria by Stimulants", การประชธมววชาการระดลบชาตวมหาววทยาลลยทลก ษวณ ครลงน ทยช 23 ประจตาปป 2556 สลงคมคธณธรรม : ความมลน
ช คง
ทางอาหารและพลลงงาน (2013)
ระดลบนานาชาตว
- wilawan Sintuprapa, "Isolation and characterization of cellulose producing thermotolerant acetic acid bacteria", Asian core program on capacity
bulding and development of microbial potenila and fermentation technology towards new era (2010)
- Patthinan Varichanan, wilawan Sintuprapa, Wanchai Panthavee, "Cholesterol Removal by Lactobacillus plantarum SFCB2-7c Isolated from
Fermented Mustard Green of Northern Thailand", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Naritsara Tatsawong , Gunjana Theeragool, wilawan Sintuprapa, "Effect of culture conditions for bacterial cellulose production by acetic acid
bacteria", International conference on green biotechnology: Renewable energy and global care, The 24th Annual Meeting of the Thai Society for
Biotechnology (2012)
- นางสาวอรชธมา อาลลยผล, wilawan Sintuprapa, "Purification and characterization of beta-1,4-mannanase from Acinetobacter sp. ST1-1", The 6th
Young Scientist Seminar: capacity building and development of microbial potential and fermentation technology towards new era (2012)
- นางสาวอรชธมา อาลลยผล, Sunee Nitisinprasert, wilawan Sintuprapa, "Enhanced mannanase production by a novel mannanase producing
bacteriumAcinetobacter sp. KUB-ST1-1", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2013)
- นางสาวมณฑวร า จลนทรยอน
ว , wilawan Sintuprapa, Patcharaporn Siwayaprahm, "Isolation and identification of chitinolytic bacteria from shrimp shell
fermented soil", International conference on innovative approaches in applied sciences and technologies (2016)
- Usamart Klinprayong, SaranyaSukphol, Thassanee Aokaun, Aonchuma Alaiphol, Sunee Nitisinprasert, wilawan Sintuprapa, "Enzymatic production
of manno-oligosaccharides from natural mannan polymers", 5th AFSLAB International Symposium (2016)
- wilawan Sintuprapa, Thassanee Aokaun, Aonchuma Alaiphol, Sunee Nitisinprasert, "Optimize hydrolysis condition for the production of
manno-oligosaccharide from Acinetobacter sp. KUB ST1-1 for a dietary food additive application", 5th AFSLAB2016 International Symposium (2016)
- wilawan Sintuprapa, Yupawan Pratchayapong, SUPAPORN JUANGPHANICH, THAWANRUT KIATYINGANGSULEE, APASARA WORARACH,
Sunee Nitisinprasert, "Evaluation of antimicrobial activity of lactic acid bacteria against bovine mastitis pathogens", the 9th Asian conference on lactic
acid bacteria: LAB Era booming in science, industry, and the public. (2017)
- มลต ตวก า ปรมาธวก ล
ธ , เตวมลลก ษณา แตงอยม,น wilawan Sintuprapa, Nuttakan Nitayapat, "Enhancement of Biogas Production from Lipid-rich Substrates by
Bioaugmentation", iwwg-ARB 2017: 3rd Symposium of the Asian Regional Branch of International Waste Working Group (2017)
- wilawan Sintuprapa, Thassanee Aokaun, Aonchuma Alaiphol, Sunee Nitisinprasert, "Manno-oligosaccharide as prebiotics on growth and in the
gastrointestinal tract", 6th The Asian Federation of Societies for Lactic acid bacteria International Symposium (2018)
- wilawan Sintuprapa, นลฎฐวก า เฉลยอาสนย, ภลทรพร ยธคแผน, Gunjana Theeragool, Toshiharu Yakushi, "Efficiency improvement of bacterial cellulose
production from acetic acid bacteria by stimulants", Core-to-Core program (advance research networks) (2014-2019) on Establishment of an
international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources
and their utilization) (2018)
- Toulaphone Keokene, Toshiharu Yakushi, Gunjana Theeragool, Watchara Kanchanarach, Uraiwan Tippayasak, wilawan Sintuprapa, Kannipa
Tasanapak, Pattaraporn Rattanawaree, Shinsuke Fujiwara, Kazunobu Matsushita, "High temperature acetic acid fermentation with thermotolerant
acetic acid bacteria and some other application with engineered acetic acid bacteria", Core-to-Core Program (Advanced Research Networks)
(2014-2019) on Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research
hub of tropical microbial resources and their utilization) (2018)
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