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วท.บ.(การจลด การศลต รมพช
ช ) เกกยรตวนย
ว มอลนดลบ 1, มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2547
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ปร.ด.(กกฏววทยา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2554

ส าขาเชกย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การควบคคมแมลงศลต รมพช
ช โดยชกวววธก (biological control), Insect Taxonomy, Parasitic wasps

งานส อน
Agriculture for Sustainable Development
Basic Research Methodology in Entomology
Biodiversity of Insects
Classification of Immature Insects
Commercial Insect Production
Destructive & Beneficial Insects
Insect Classification & Diversity
Insect Resources & Diversity
Insect Science
Insect Taxonomy
Insect Transmission of Plant Pathogens
Insects Affecting Economic Animals
Interactions between Insect & Plant Disease
Introduction to Entomology
Manangement of Cultivar and Environmental Factors for Crop Production
Natural Enemies of Crop Pests & Management
Practice in Pest Management II
Principles of Pest Management
Research Methods in Entomology
Selected Topics in Pest Management
Seminar
Special Training
Systematic Entomology
Tropical Entomology
Vertebrate Pests of Agricultural Crops
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2556-2557 การประเมวนทางดขานชกวววทยาของแตนเบกยนแตนสรขางปม Quadrastichus sp. (Hymenoptera:Eulophidae) ของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากคณะกรรมการโครงการววจย
ล และพลฒนาสวนปปาไมขเศรษฐกวจ
ปป 2556-2558 ความหลากหลายทางพลนธคก รรมของประชากรผกเสชอ
ส เจาะตขนสลก ในเขตพชน
ส ทกส
ช วนปปาภาคเหนชอ องคยก ารอคต สาหกรรมปปาไมข:เพชอ
ช การปปองกลนกตาจลด ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว
ปป 2557-2558 การจลด การแมลงศลต รมปาลยมนตาม
น น
ล ในพชน
ส ทกภ
ช าคตะวลนออกโดยววธก
ก ารควบคคมแบบผสมผสาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล
การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 โครงการววจย
ล เสรวมสรขางความโดดเดนนและความยลงช ยชนของกลคม
น ววจย
ล และววชาการ คณะเกษตร ภายใตขก รอบโครงการเสรวมสรขางความโดเดนนและความ
ยลงช ยชนของกลคม
น ววจย
ล และววชาการ คณะเกษตร ประจตาปปงบประมาณ 2558 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะเกษตร
ปป 2558-2559 Emerging Pests and Diseases of Cassava in Southeast Asia : Seeking eco-efficient solutions to overcome a threat to livelihoods and
industries ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากInternational Center for Tropical Agriculture (CIAT)
ปป 2558-2560 ความหลากชนวด และความชคก ชคมของแมลงวลนผลไมข (Diptera: Tephritidae) และแตนเบกยนของแมลงวลนผลไมข ในสวนไมขผลคคงข บางกระเจขา อ.พระ
ประแดง จ.สมคทรปราการ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากเงวน 72 ปป มก.
ปป 2560-2561

การขลบเคลชอ
ช นการผลวต สวนคขาเกษตรอวนทรกยอ
ย ยนางสมดคล ในโซนอป
ค ทาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2560-2561 การจลด การแมลงศลต รมปาลยมนสาต มลนในพชน
ส ทกภ
ช าคตะวลนออกโดยววธก
ก ารควบคคมแบบผสมผสาน (ตนอเนชอ
ช งปปทชก 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก
งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การประเมวนศลก ยภาพการผลวต กลขวยไมขส กคล หวายภายใตขโรงเรชอนระบบกศงช เปปด ควบคคมสภาพแวดลขอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การศศก ษาความหลากหลายของแมลงกลคม
น ผศงส ตนอแตนในเขตรลก ษาพลนธคส
ย ต
ล วยปาป หขวยขาแขขง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากหนนวยบรวหารและ
จลด การทคนดขานการพลฒนากตาลลงคนและทคนดขานการพลฒนาสถาบลนอคด มศศก ษา การววจย
ล และนวลต กรรม (บพค
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Ratchadawan Ngoen-Klan, Benjakhun Sangtongpraow, "Information System for Decision Making and Managing Cassava Pink Mealybug,
Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae) in Northeastern and Eastern Thailand", วารสารเกษตร 32 (3) (2016) 357-368
ระดลบนานาชาตว
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Evaluation of parasitism capacity of Megastigmus thitipornae Dogวnlar & Hassan
(Hymenoptera: Torymidae), the local parasitoid of eucalyptus gall wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae)", Kasetsart
Journal - Natural Science 47 (2) (2013) 191-204
- Yang, MM, Lin, YC, Wu, YJ, Fisher, N, Saimanee, T, Benjakhun Sangtongpraow, Zhu, CD, Chiu, WCH, La Salle, J, "Two new Aprostocetus
species (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae), fortuitous parasitoids of invasive eulophid gall inducers (Tetrastichinae) on Eucalyptus and
Erythrina", ZOOTAXA 3846 (2) (2014) 261-272
- Anchana Thancharoen, S. Lankaew, P. Moonjuntha, ทยาทวต วงศยภาณควฒ
ล นย, Benjakhun Sangtongpraow, Ratchadawan Ngoen-Klan, Piya
Kittipadakul, Kris A. G. Wyckhuys, "Efective biological control of an invasive mealybug pest enhances root yield in cassava", Journal of Pest Science
91 (4) (2018) 1199-1211
- Anchana Thancharoen, Lankaew, S, Moonjuntha, P, Wongphanuwat, T, Benjakhun Sangtongpraow, Ngoenklan, R, Piya Kittipadakul, Wyckhuys,
KAG, "Effective biological control of an invasive mealybug pest enhances root yield in cassava", JOURNAL OF PEST SCIENCE 91 (4) (2018)
1199-1211
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Biological traits of Quadrastichus mendeli (Hymenoptera, Eulophidae), parasitoid of the
eucalyptus gall wasp Leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae) in Thailand", PARASITE 26 (2019)
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Caractรฉristiques biologiques de Quadrastichus mendeli (Hymenoptera, Eulophidae), parasito
รฏde de Leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae), lโ€agent de la galle de lโ€eucalyptus, en Thaรฏlande", Parasite (Paris, France) 26 (-)
(2019) 8
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชคม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ATSALEK RATTANAWANNEE, Benjakhun Sangtongpraow, Atirach Noosidum, "Genetic Variation of Teak Beehole, Xyleutes ceramicus Walker
(Lepidoptera: Cossidae), Populations from Northern Thailand", การประชคมทางววชาการ ครลงส ทกช 53 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2015)
- อตวก านตย ปปญญามลง, Atirach Noosidum, Benjakhun Sangtongpraow, ATSALEK RATTANAWANNEE, "Investigating of Genetic Diversity of Teak Bee
Hole, Xyleutes ceramicus Walker(Lepidoptera: Cossidae), Populations in Northern Thailand??using elongation factor–1 alpha gene", การประชคม
ววชาการอนคก รมววธานและซวส เทมาตวคสยใ นประเทศไทยครลงส ทกช 5 (2015)
- ทยาทวต วงศยภาณควฒ
ล นย, Anchana Thancharoen, Benjakhun Sangtongpraow, Piya Kittipadakul, "Impact of Jack Beardsley Mealybug, Pseudococcus
jackbeardsleyi Gimpel and Miller, on Different Ages of Cassavas", การประชคมววชาการอารลก ขาพชชแหนงชาตว ครลงส ทกช 13 (2017)
- รลชณลฐนย พลนธคส
ย น, Anchana Thancharoen, Benjakhun Sangtongpraow, Chalermpol Phumichai, "Evaluation of Field Incidence of Important Pests and
Diseases on Hybrid Cassavas in Thai Tapioca Development Institute", การประชคมววชาการอารลก ขาพชชแหนงชาตว ครลงส ทกช 13 (2017)
ระดลบนานาชาตว
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Longevity and Developmental Time of Aprostocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), the Local
Parasitoid of Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae)", Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological
Network (ISBIOPEN) (2012)
- Kanyanat Wongsa, Ekgachai Jeratthitikul, Benjakhun Sangtongpraow, Pisit Poolprasert, ATSALEK RATTANAWANNEE, "Genetic variation among
the geographic populations of cowpea aphid, Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae), in Thailand inferred from COI gene sequences", The 5th
Burapha University International Conference 2016 (2016)

ผลงานววจย
ล นกเส ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2555 - 11 กรกฎาคม 2563
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