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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Adv.Research Techniques in Plant Pathology
Advanced Plant Pathology I
Advanced Plant Pathology2
Advanced Research Methods in Tropical Agri.
Biosecurity of Plant Health
Diagnosis of Plant Disease
Diagnosis of Plant Diseases
Diseases of Field Crops I
Diseases of Ornamental Plants
Fungal Diseases of Plants
Fungus Diseases of Plants
Genetics of Host-Parasite Interaction
Introductory Plant Pathology
Knowledge of the Land
Management of Cultivar and Environmental Factors for Crop Production
Phytopathology
Plant Disease Caused by Fungi
Plant Pathogens
Plant Pathognes
Principles of Plant Disease Control
Principles of Plant Diseases Control
Research Methdods in Plant Pathology
Research Methods in Tropical Agriculture
Research Techniques in Plant Pathology
Selected Topics in Plant Pathology
Selected Topics in Plant Pathology: Advanced Taxonomy and Bioproducts of Fungi
Seminar
Special Problem
Specific Practicum
Tropical Plant Disease Management
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2557-2559 ความหลากหลายทางพลนธกก รรมและความรกนแรงในการกนอโรคของเชชอ
ช รา Bipolaris oryzae ในพชน
ช ทชป
ช ลมก ขขาวเขตภาคกลางของประเทศไทย ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การปรลบปรกงพลนธกข
ย าข วไทยใหขตาข นทานตนอโรคไหมข และการศศก ษาคกณสมบลตข
ว องเชชอ
ช ราโรคไหมขทางดขานเอนไซมยและการกนอโรค เพชอ
ช การนาไปใชข
ประโยชนยและการปปองกลนโรค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การววเคราะหยก ารแสดงออกของกลกม
น ยชนทชก
ช าต หนดการสรขางเอนไซมยยอ
น ยสลายผนลงเซลลยพช
ช จากเชชอ
ช รา Magnaporthe oryzae และการศศก ษาบทบาท
หนขาทชข
ช องยชนทชเช กชย
ช วขของกลบการชลก นตาใหขเกวด การตายของเซลลยพช
ช และการเกวด กลไกการปปองกลนตลวเองของพชช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนอกด หนกนววจย
ล
มก.
ปป 2558-2550 ระบบการผลวต พชชเชวงนวเวศโดยใชขประโยชนยจากความหลากหลายของจกล น
ว ทรชยท
ย เช ปปนประโยชนย เพชอ
ช การจลด การโรคพชชอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2560-2561 การพลฒนาพลนธกข
ย าข วขาวดอกมะลว 105 ใหขตาข นทานโรคไหมขด ว
ข ยยชนตขานทานจาก Pi9 ทลงช 4 รมปแบบ คชอ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศศก ษากลไกการ
สรขางความตขานทานทชม
ช ย
ช น
ช ตขานทาน Pik หรชอ Pi9 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพลฒนาพลนธกข
ย าข วขาวดอกมะลว 105 ใหขตาข นทานโรคไหมขด ว
ข ยยชนตขานทานจาก Pi9 ทลงช 4 รมปแบบ คชอ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศศก ษากลไกการ
สรขางความตขานทานทชม
ช ย
ช น
ช ตขานทาน Pik หรชอ Pi9 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การศศก ษาดขานชชวววทยา การจลด การโรคและการบนงชชเช ชชอ
ช รา Exserohilum sp. ซศงช กนอโรคใบจกด ในขขาวดขวยเทคนวคอณมชว
ช ววทยา ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทกนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว (สวทช.)
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Veeranee Tongsri, สกมาพร แสงเงวน, อทวต ยา ปาลคะเชนทรย, Somsiri Sangchote, จลก รพงษย หรลงช เจรวญ, Patcharavipa Chaijuckam, Pattavipha Songkumarn,
"Identification of Corynespora torulosa (Sydow)Cros isolate SJ1, the causal agent of leaf spot disease on banana cv. Kluai Khai and infection of the
pathogen", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 35 (2) (2017) 84-94
- สววต า สกวรรณรลต นย, Pattavipha Songkumarn, Siegrid Steinkellner , Somsiri Sangchote, "Expression Profiling of Cutinase and
Endopolygalacturonic-related Genes in Colletotrichum capsici During Chili Fruit Infection", วารสารเกษตร 33 (3) (2017) 357-366
- ศศววม
ว ล ลลก ษณพวส ท
ก ธว,ธ Pattavipha Songkumarn, Somsiri Sangchote, "Characterizations of Colletotrichum spp., Pathogens on Mango Fruits
(Mangifera indica L. cv. 'Nam Dok Mai'", วารสารววชาการเกษตร 37 (2) (2019) 197-214
ระดลบนานาชาตว
- Sopana Wongthong, Phuwadol Bangrak, Souwalak Phongpaichit, Sayanh Somrithipol, Pattavipha Songkumarn, "Antimicrobial Activity of Soil Fungi
from Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand", JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY 8 (4) (2014)
2999-3010
- Veeranee Tongsri, Pattavipha Songkumarn, Somsiri Sangchote, "LEAF SPOT CHARACTERISTICS OF PHOMOPSIS DURIONIS ON DURIAN
(DURIO ZIBETHINUS MURRAY) AND LATENT INFECTION OF THE PATHOGEN", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET
SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS 64 (1) (2016) 185-193
- Chanho Park, Gautam Shirsekar, Maria Bellizzi, Songbiao Chen, Pattavipha Songkumarn, Xin Xie, Xuetao Shi, Yuese Ning, Bo Zhou, Pavinee
Suttiviriya, Mo Wang, Kenji Umemura, Guo-Liang Wang, "The E3 Ligase APIP10 Connects the Effector AvrPiz-t to the NLR Receptor Piz-t in Rice",
Pros Pathogens 12 (3) (2016) e1005529.
- Sompop Suwannarat, Steinkellner, S., Pattavipha Songkumarn, Somsiri Sangchote, "Diversity of Colletotrichum spp. isolated from chili pepper fruit
exhibiting symptoms of anthracnose in Thailand", Mycological Progress 16 (7) (2017) 677-686
- Tida Dethoup, Pattavipha Songkumarn, Rueangrit, S, Suesa-Ard, S, Kaewkrajay, C, "Fungicidal activity of Thai medicinal plant extracts against
Alternaria brassicicola causing black spot of Chinese kale", EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 152 (1) (2018) 157-167
- Su-Han NH, Pattavipha Songkumarn, Nuankaew S , Boonyuen N, Onuma Piasai, "Diversity of sporulating rice endophytic fungi associated with
Thai rice cultivars (Oryza sativa L.) cultivated in Suphanburi and Chainat Provinces, Thailand", Current Research in Environmental & Applied
Mycology 9 (1) (2019) 1-14
- Wangsawang, T., Waiyalert, A., Nonsiri, C., Prapa Sripichitt, Pattavipha Songkumarn, Changsri, R., Cho, K.S., Tanee Sreewongchai, "Assistance
of phenotype-genotype selections for developing blast disease resistance of Thai jasmine rice, RD15", IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science 230 (1) (2019)
- Pengfei Bi, Chan-Ho Park, Gautam Shirsekar, Pattavipha Songkumarn, Maria Bellizzi, Guo-Liang Wang, "Role of lysine residues of the
Magnaporthe oryzae effector AvrPiz-t in effector- and PAMP-triggered immunity", Molecular Plant Pathology 20 (4) (2019) 599-608
- นวพ นธย แกขวสาหลวง, Pattavipha Songkumarn, Kannika Duangmal, Tida Dethoup, "Synergistic effects of combinations of novel strains of Trichoderma
species and Coscinium fenestratum extract in controlling rice dirty panicle", Journal of Plant Pathology 101 (2) (2019) 367-372
- Pattavipha Songkumarn, Patcharavipa Chaijuckam, Veeranee Tongsri, Jonathan Jaime G. Guerrero, "Expression Analysis of Defense Related
Genes in Rice Response to Bipolaris oryzae,the Causal Agent of Rice Brown Spot", Applied Science and Engineering Progress 12 (2) (2019)
104-115
- Patcharavipa Chaijuckam, Pattavipha Songkumarn, Jonathan Jaime G. Guerrero, "Genetic Diversity and Aggressiveness of Bipolaris oryzae in
North-Central Thailand", Applied Science and Engineering Progress 12 (2) (2019) 116-125
- Patcharavipa Chaijuckam, Pattavipha Songkumarn, Onuma Piasai, สมภพ ศรลลมภย, รศ.ดร.มาลวนช ศรรอรวยานลนทย, ผศ.ดร.ศรชเมฆ ชาวโพงพาง, Jonathan
Jaime G. Guerrero, "Genetic Variation of Coleosporium plumeriae from Different Provinces in Thailand", Applied Science and Engineering Progress
13 (1) (2020) 38-47
- KATANYUTITA DAMCHUAY, APINYA LONGYA, Tanee Sreewongchai, Pattavipha Songkumarn, NONGLAK PARINTHAWONG, KULCHANA
DARWELL, SUCHEELA TALUMPHAI, Piyama Tasanasuwan, Chatchawan Jantasuriyarat, "High nucleotide sequence variation of avirulent gene,
AVR-Pita1, in Thai rice blast fungus population", Journal of Genetics 99 (1) (2020) 45-1-11
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชกม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Pattavipha Songkumarn, Narong Singburaudom, "Genetic diversity of Bipolaris oryzae in paddy fields in Central Region of Thailand", การประชกม
ววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทชช 10 (2016)
- นางสาวนภลภลส บกษบงกย, Pattavipha Songkumarn, Veeranee Tongsri, "Disease characteristics and infection of Curvularia sp., the causal agent of
Hom Thong banana leaf spot disease in Nong khae district, Saraburi province", การประชกมววชาการพชชสวนแหนงชาตว ครลงช ทชช 16 (2017)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชกม ว ช
ว าก าร
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- รางวลล ชมเชยการนตาเสนอภาคโปสเตอรย สาขาการปปองและกตาจลด ศลต รมพช
ช ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "ลลก ษณะอาการของโรคและการเขขาทตาลายของเชชอ
ช ราเคอรยวล
ม าเรชย
สาเหตกโรคใบจกด ของกลขวยหอมทอง ในอตาเภอหนองแค จลงหวลด สระบกร "ช จาก มหาววทยาลลยนเรศวร

ผลงานววจย
ล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2557 - 10 กรกฎาคม 2563
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