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ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Microbial Physiology
Advanced Microbiology
Advanced Research Methods in Microbiology
Bioinformatics for Microbiologists
Biology for Knowledge of the Land
English Reading & Writing in Microbiology
General Microbiology
Genetic Systems of Microorganisms
Industrial Microbiology
Instrument.& Chem.Analysis for Microbio.
Instrumentation and Chemical Analysis for Microbiologi
Instrumentation for Microbiology
Interactive Biology I
Laboratory in Fundamental Microbiology
Laboratory in General Microbiology
Microbial Cell Growth & Cultivation
Microbial Genetics Manipulation
Microbial Technology
Microbiology Projects
Research Methods in Microbiology
Seminar
Yeast & Yeast Technology
Yeast and Yeast Technology
จกล ชชวววทยาพชน
พ ฐานภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
จกล ชชวววทยาอกต สาหกรรม
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางจกล ชชวววทยา
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2556-2558
ววจย
ล มก.

การระบกยน
ช ทชเช กชย
ช วขของกลบการสลงเคราะหยก รดอวนโดล-3-แอซวตก
ว ในยชส ตย Saccharomyces cerevisiae ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกน

ปป 2555-2556 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยชส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคกมราโรคพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งาน
กองทกนสนลบสนกนการววจย
ล
ปป 2556
ความหลากหลายและลลก ษณะทางสรชร ววทยาของยชส ตยทแ
ช ยกจากปปาพรก ศมนยยวจ
ว ย
ล และศศก ษาธรรมชาตวปาป พรกส รว น
ว ธร (ปปาพรกโตตะแดง) จลงหวลด นราธววาส ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว (กปร.)
ปป 2556-2557 การระบกยน
ช ทชเช กชย
ช วขของกลบการสลงเคราะหยก รดอวนโดล-3-แอซวตก
ว ในยชส ตย Saccharomyces cerevisiae ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งาน
กองทกนสนลบสนกนการววจย
ล
ปป 2556-2557 ความหลากหลายของยชส ตยโอลวเอจวนส
ล ทชม
ช ป
ช ระสวทธวภาพในการผลวต ลวพ ดจากและการผลวต ลวพด
ว จากกลชเซรอลดวบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจาก
สตานลก งานกองทกนสนลบสนกนการววจย
ล
ปป 2556-2557 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยชส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคกมราโรคพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งาน
กองทกนสนลบสนกนการววจย
ล
ปป 2557-2558 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยชส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคกมราโรคพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งาน
กองทกนสนลบสนกนการววจย
ล
ปป 2558-2559 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยชส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคกมราโรคพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งาน
กองทกนสนลบสนกนการววจย
ล
ปป 2559
ความหลากหลายของยชส ตยใ นพชน
พ ทชพ
ช รก จลงหวลด นราธววาส และศลก ยภาพการใชข ประโยชนยทางดขานการเกษตร และอกต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทกนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว (กปร.)
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ปป 2560-2563 ความหลากหลายของยชส ตยใ นปปาพรกและการใชขประโยชนยทางการเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก พลฒนาบลณฑวต ศศก ษาและววจย
ล ดขาน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช สตานลก งานคณะกรรมการการอกด มศศก ษา
ปป 2560-2563

ความหลากหลายทางชชวภาพและเทคโนโลยชชว
ช ภาพยชส ตย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานกองทกนสนลบสนกนการววจย
ล

ปป 2562-2563 การใชขยส
ช ตยจากพชน
พ ทชพ
ช รก จลงหวลนราธววาส เพชอ
ช เปปนแหลนงโปรตชนในอาหารสลต วยและการผลวต เอทานอลเชชอ
พ เพลวง (ดขานการเกษตร) ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว( สตานลก งาน กปร.)
ปป 2563-2564
วช.)

การอนกร ก
ล ษยและเกกบรลก ษาสายพลนธกจ
ย ล
ก น
ว ทรชยท
ย นรขอนเพชอ
ช การใชขประโยชนยเชวงพาณวชยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Noppon Lertwattanasakul, Savitree Limtong, อ.เนตรชนก รอดรลศ มช, Suprayogi, Masayuki Murata, Asist. Prof. Dr. Tomoyuki Kosdaka, Prof. Dr.
Mamoru Yamada, "Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042",
Antonie van Leeuwenhoek 103 (4) (2013) 933-945
- Noppon Lertwattanasakul, Kosaka, Tomoyuki, Hosoyama, Akira, Suzuki, Yutaka, Rodrussamee, Nadchanok, Matsutani, Minenosuke, Murata,
Masayuki, Fujimoto, Naoko, Suprayogi, Tsuchikane, Keito, Savitree Limtong, Fujita, Nobuyuki, Yamada, Mamoru, "Genetic basis of the highly efficient
yeast Kluyveromyces marxianus: complete genome sequence and transcriptome analyses", BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS 8 (47) (2015)
- Polburee, Pirapan, Wichien Yongmanitchai, Noppon Lertwattanasakul, Ohashi, Takao, Fujiyama, Kazuhito, Savitree Limtong, "Characterization of
oleaginous yeasts accumulating high levels of lipid when cultivated in glycerol and their potential for lipid production from biodiesel-derived crude
glycerol", FUNGAL BIOLOGY 119 (12) (2015) 1194-1204
- Pannida Khunnamwong, Noppon Lertwattanasakul, Sasitorn Jindamorakot, Savitree Limtong, Prof. Dr. Marc-Andre? Lachance, "Description of
Diutina gen. nov., Diutina siamensis, f.a. sp. nov., and reassignment of Candida catenulata, Candida mesorugosa, Candida neorugosa, Candida
pseudorugosa, Candida ranongensis, Candida rugosa and Candida scorzettiae to the genus Diutina", nt J Syst Evol Microbiol. 65 (12) (2015)
4701-4709
- Suprayogi, Minh T. Nguyen, Noppon Lertwattanasakul, Nadchanok Rodrussamee, Savitree Limtong, Tomoyuki Kosaka, Mamoru Yamada, "A
Kluyveromyces marxianus 2-deoxyglucose-resistant mutant with enhanced activityof xylose utilization", International Microbiology 18 (4) (2015)
235-244
- Chansom Keo-oudone, Sukanya Nitiyon, Phonepasith Sotitham, Akio Tani, Noppon Lertwattanasakul, Napatchanok Yuangsaard, Somchanh
Bounphanmy, Savitree Limtong, Mamoru Yamada, "Isolation and characterization of thermotolerant ethanol-fermenting yeasts from Laos and
application of whole-cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF/MS) analysis for their quick
identification", African Journal of Biotechnology
15 (6) (2016) 153-164
- Nitiyon, Sukanya, Keo-oudone, Chansom, Murata, Masayuki, Noppon Lertwattanasakul, Savitree Limtong, Kosaka, Tomoyuki, Yamada, Mamoru,
"Efficient conversion of xylose to ethanol by stress-tolerant Kluyveromyces marxianus BUNL-21", SPRINGERPLUS 5 (2016)
- Jaiboon, K., Noppon Lertwattanasakul, Limtong, P., Savitree Limtong, "Yeasts from peat in a tropical peat swamp forest in Thailand and their ability
to produce ethanol, indole-3-acetic acid and extracellular enzymes", Mycological Progress 15 (7) (2016) 755-770
- Suprayogi, Nurcholis, M., Murata, M., Noppon Lertwattanasakul, Kosaka, T., Rodrussamee, N., Savitree Limtong, Yamada, M., "Characteristics of
kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", Open Biotechnology Journal
10 (-) (2016) 208-222
- Kriengkri Timsorn, Theeraphop Thoopboochagorn, Noppon Lertwattanasakul, Chatchawal Wongchoosuk, "Evaluation of bacterial population on
chicken meats using a briefcase electronic nose", Biosystems Engineering 151 (-) (2016) 116-125
- Thanasak Lomthong, Noppon Lertwattanasakul, Vichien Kitpreechavanich, "Production of raw starch degrading enzyme by the thermophilic
filamentous bacterium Laceyella sacchari LP175 and its application for ethanol production from dried cassava chips", Starch - Starke 68 (11-12)
(2016) 1264-1274
- Pirapan Polburee, Noppon Lertwattanasakul, Pitayakon Limtong, Marizeth Groenewald, Savitree Limtong, "Nakazawaea todaengensis f.a., sp.
nov., a yeast isolated from a peat swamp forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 67 (7) (2017)
2377-2382
- Pirapan Polburee, Takao Ohashi, Yung-Yu Tsai, Thitinun Sumyai, Noppon Lertwattanasakul, Savitree Limtong, Kazuhito Fujiyama, "Molecular
cloning and overexpression of DGA1, an acyl-CoA-dependent diacylglycerol acyltransferase, in the oleaginous yeast Rhodosporidiobolus fluvialis
DMKU-RK253", Microbiology (United Kingdom) 164 (1) (2018) 1-10
- Nitiyon, S, Khunnamwong, P, Noppon Lertwattanasakul, Savitree Limtong, "Candida kantuleensis sp nov., a D-xylose-fermenting yeast species
isolated from peat in a tropical peat swamp forest", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY 68 (7)
(2018) 2313-2318
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- Kaewwichian, R., Khunnamwong, P., Jindamorakot, S., Noppon Lertwattanasakul, Savitree Limtong, "Cryptotrichosporon siamense sp. nov., a
ballistoconidium-forming yeast species in Trichosporonales isolated in Thailand", International journal of systematic and evolutionary microbiology 68
(8) (2018) 2473-2477
- Nurcholis, M, Nitiyon, S, Suprayogi, Rodrussamee, N, Noppon Lertwattanasakul, Savitree Limtong, Kosaka, T, Yamada, M, "Functional analysis of
Mig1 and Rag5 as expressional regulators in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", APPLIED MICROBIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGY 103 (1) (2019) 395-410
- Talukder, A.A., Adnan, N., Siddiqa, A., Miah, R., Tuli, J.F., Khan, S.T., Dey, S.K., Noppon Lertwattanasakul, Yamada, M., "Fuel ethanol production
using xylose assimilating and high ethanol producing thermosensitive Saccharomyces cerevisiae isolated from date palm juice in Bangladesh",
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 18 (-) (2019)
- Pattanakittivorakul, S, Noppon Lertwattanasakul, Yamada, M, Savitree Limtong, "Selection of thermotolerant Saccharomyces cerevisiae for high
temperature ethanol production from molasses and increasing ethanol production by strain improvement", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK
INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 112 (7) (2019) 975-990
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชกม ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Noppon Lertwattanasakul, Nadchanok Rodrussamee, Suprayogi, Katsushi Hirata, Tomoyuki Kosaka, Savitree Limtong, Pornthap Thanonkeo,
Mamoru Yamada, "Screening and characterization of thermotolerant ethanol-fermenting yeasts suitable for ethanol production", Asian Core Program
on Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era (2012)
- Pranlekha Traiwatcharanon, Sasithorn Butpang, Noppon Lertwattanasakul, Thongsak Kaewprakob, Puripong Wannavilai, Chatchawal
Wongchoosuk, "Application of Silver Nanoparticles for Natural Rubber Latex", Siam Physics Congress 2017 (2017)

ผลงานววจย
ล นชเพ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2555 - 9 สวงหาคม 2563
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