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โครงการววจยบ
ปป 2542

ความหลากหลายทางชชวภาพของจจลนว ทรยในปปาชายเลน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานกองทจนสนชบสนจนการววจยช

ปป 2545
การตวดตามและประเมวนผลโครงการเงวนกผเผ พพอพ พชฒนาการจชดการศศกษาดผานววทยาศาสตรยและววศวกรรมศาสตรยของทบวงมหาววทยาลชย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจน
จากสสานชกงานปลชดทบวงมหาววทยาลชย สสานชกนโยบายและแผนอจดมศศกษา
ปป 2547
การพชฒนาการผลวตสารสกชดบชตาผ -กลผแคนจากยชสตยเพพอพ กระตจนผ ภผมคว มผจ กชนของกจงผ (ทจนทสาการววจยช ภายใตผแผนงานววจยช แบบบผรณาการทางดผานยาเคมชภณ
ช ฑย และวชสดจ
อจปกรณยทางการแพทยย) ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2548-2549 การพชฒนาการผลวตสารสกชดบชตาผ -กลผแคนจากยชสตยเพพอพ กระตจนผ ภผมคว มผจ กชนของกจงผ (ทจนทสาการววจยช ภายใตผแผนงานววจยช แบบบผรณาการทางดผานยาเคมชภณ
ช ฑย และวชสดจ
อจปกรณยทางการแพทยย) ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2549-2551 ความหลากหลายของยชสตยในทะเล ปปาชายเลน และปปาบก และการคชดเลพอก ยชสตยโอลวเอจวนสช เพพอพ การผลวตลวพดว ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานคณะ
กรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2539-2550 โครงการจชดตชงต ศผนยยการศศกษาความหลากหลายทางชชวภาพ : การศศกษาววจยช ระบบนวเวศระยะยาว ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2545-2550 การพชฒนาการปฏวบตช กว ารตรวจววเคราะหยอะฟลาทอกซวนระบบคจณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพพอพ การสรงออก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช
มก.
ปป 2549

ความหลากหลายและการใชผประโยชนยของสาหรรายจากปปาธรรมชาตวของพพนต ทชสพ งวนชชวมณฑลสะแกราช ( หชวหนผาโครงการยรอย ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.

ปป 2549-2551 การคชดเลพอกและผลวตสาหรรายขาว Schizochytrium sp. เพพอพ ใชผเปปนแหลรง DHA สสาหรชบการเพาะเลชยต งลผกกจงผ ( หชวหนผาโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช
มก.
ปป 2549-2551 การคชดเลพอกสายพชนธจแย ละการปรชบปรจงพชนธจกรรมของยชสตยเพพอพ การผลวตสควอลชน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2550-2553 การประเมวนคจณภาพนตาส และปรวมาณสารพวษในนตาส ของแมรนาสต โขง ( หชวหนผาโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2548-2550 การพชฒนาการผลวตสารสกชดบชตาผ -กลผแคนจากยชสตยเพพอพ กระตจนผ ภผมคว มผจ กชนของกจงผ (ภายใตผแผนงานววจยช แบบบผรณาการดผานยาและเคมชภณ
ช ฑย) ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผ
รชบทจนจากสสานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2551-2553 การผลวตไขมชนอะราควโดนวกจากรา Mortierella sp. ( หชวหนผาโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานพชฒนาการววจยช การเกษตร (องคยการมหาชน)
ปป 2552-2553 ความหลากหลายของยชสตยในทะเล ปปาชายเลน และปปาบก และการคชดเลพอก ยชสตยโอลวเอจวนสช เพพอพ การผลวตลวพดว ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานคณะ
กรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2552
ความหลากหลายของสาหรรายในพพนต ทชเพ กษตรววกฤตว สถานชวจว ยช กาญจนบจรแช ละการใชผประโยชนยสาหรรายในการปรชบปรจงดวน ( หชวหนผาโครงการยรอย ) ไดผรบช ทจนจาก
ทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2552
มก.

ความหลากหลายทางชชวภาพของจจลนว ทรชยใย นระบบนวเวศเกษตร และศชกยภาพการใชผประโยชนยในดผานการเกษตร ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช

ปป 2553-2555 การผลวตไบโอดชเซลจากสาหรรายนตาส จพดขนาดเลลก Botryococcus sp. ทชแพ ยกไดผจากประเทศไทย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2553-2555 การพชฒนาการผลวตไบโอเอทานอลทชอพ ณ
จ หภผมสว งผ โดยยชสตยทนรผอน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานพชฒนาการววจยช การเกษตร (องคยการมหาชน)
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ตตาแหนหง อาจารยย
สบงกบด ภาคววชาจจลชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย บางเขน
ปป 2554-2556 การพชฒนาการผลวตนตาส สผมสายชผหมชกเชวงพาณวชยยจากขผาวใชผแบคทชเรชยกรดนตาส สผมทนรผอน ดผวยกระบวนการหมชกทชไพ มรตอผ งการระบบหลรอเยลน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผ
รชบทจนจากสสานชกงานพชฒนาการววจยช การเกษตร (สวก.)
ปป 2553-2555 การผลวตลวพดว จากกลชเซอรอลโดยโอลวเอจวนสช ยชสตย เพพอพ การใชผสาส หรชบการผลวตไบโอดชเซล ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2555-2556 ผลกระทบจากการเปลชยพ นแปลงภผมอว ากาศและสภาวะแวดลผอมตรอจจลนว ทรชยใย นปปาชายเลน และการรวบรวมสายพชนธจเย พพอพ ใชผประโยชนยทางดผานการเกษตรและ
อจตสาหกรรม ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การผลวตลวพดว จากกลชเซอรอลโดยโอลวเอจวนสช ยชสตย เพพอพ ใชผสาส หรชบการผลวตไบโอดชเซล ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว
ปป 2555-2556 ความหลากหลายของยชสตยโอลวเอจวนสช ทชมพ ปช ระสวทธวภาพในการผลวตลวพดจากและการผลวตลวพดว จากกลชเซรอลดวบ ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานกองทจน
สนชบสนจนการววจยช
ปป 2556-2558 การคชดเลพอกและศศกษาสภาวะทชเพ หมาะสมของสาหรรายนตาส เคลมขนาดเลลกทชแพ ยกไดผจากประเทศไทยเพพอพ การผลวตไบโอดชเซล ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจด
หนจนววจยช มก.
ปป 2557-2559 การศศกษาสภาวะทชเพ หมาะสมในผลวตไฮโดรคารยบอนของสาหรรายนตาส จพดขนาดเลลก Botryococcus sp. เพพอพ การผลวตไบโอดชเซล โดยววธพช นตพ ผววตอบสนอง ( ผผรผ วร ม
โครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2556-2557 ความหลากหลายของยชสตยโอลวเอจวนสช ทชมพ ปช ระสวทธวภาพในการผลวตลวพดจากและการผลวตลวพดว จากกลชเซรอลดวบ ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานกองทจน
สนชบสนจนการววจยช
ปป 2557-2558 การกลายพชนธจแย ละการศศกษาสภาวะทชเพ หมาะสมในการเพาะเลชยต งสาหรรายสชเขชยวขนาดเลลก Chlorella sorokiniana DMKU5202 เพพอพ การผลวตไบโอดชเซล ( ผผผ
รรวมโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานพชฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยการมหาชน)
ปป 2557-2558 การพชฒนาการเพาะเลชยต งสาหรรายสชเขชยวขนาดเลลก Chlorella sorokiniana DMKU5202 เพพอพ การผลวตไบโอดชเซล ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงาน
พชฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยการมหาชน)
ปป 2560-2561 การพชฒนาจจลนว ทรชยเย พพอพ ใชผในการเพาะเลชยต งสชตวยนาสต ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากบรวษทช ซชสเคม แอครชคลช เจอรยรลช จสากชด
ปป 2560-2562 การคชดแยกสาหรรายนตาส เคลมขนาดเลลก Aurantiochytrium sp. และการศศกษาสภาวะการเพาะเลชยต งทชเพ หมาะสมโดยวางแผนการทดลองทางสถวตว เพพอพ การผลวต
สควอลชน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2562
ววจยช มก.

การปรชบปรจงพชนธจสย าหรรายขนาดเลลกเพพอพ การผลวตแอสตาแซนทวนปรวมาณสผงเพพอพ ใชผเปปนสารเสรวมสสาหรชบสชตวยนาสต วชยอรอน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจน

ปป 2562

การผลวต DHA และ EPA จากสาหรรายขนาดเลลกเพพอพ เปปนสารเสรวมในอาหารสชตวยนาสต วชยอรอน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.

ปป 2562

การผลวตสารเสรวมอาหารสสาหรชบสชตวยนาสต วชยอรอนจากจจลนว ทรชยย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.

ปป 2561-2562 การพชฒนากากถชวพ เหลพองหมชกบาซวลลชสใชผทดแทนปลาปปนเพพอพ ปรชบปรจงคจณภาพอาหารกผกง ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานพชฒนาการววจยช การเกษตร (
สวก.)
ปป 2563-2564 การปรชบปรจงพชนกสาหรร
ธย ายขนาดเลลกใหผผลวตแอสตาแซนทวนปรวมาณสผงเพพอพ ใชผเปปนสารเสรวมสสาหรชบสชตวยนาสต วชยอรอน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงาน
พชฒนาการววจยช การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การผลวตสารเสรวมอาหารสสาหรชบสชตวยนาสต วชยอรอนดผวยจจลนว ทรชยย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานพชฒนาการววจยช การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การผลวตสาหรรายขนาดเลลกทชมพ ช DHA และ EPA เพพอพ เปปนสารเสรวมในอาหารสชตวยนาสต วชยอรอน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานพชฒนาการววจยช การเกษตร (
สวก.)
ปป 2563-2564 การอนจรกช ษยและเกลบรชกษาสายพชนธจจย ลจ นว ทรชยทย นรผอนเพพอพ การใชผประโยชนยเชวงพาณวชยย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบช ทจนจากสสานชกงานการววจยช แหรงชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบนานาชาตว
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- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, Sakai, A., Wichien Yongmanitchai, "Cryopreservation of cassavai in vitro – grown shoot tips cooled to 196?C
by vitrification.", CryoLetters 20 (5) (1999) 84-89
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, Wichien Yongmanitchai, Sakai, A., "Routine cryopreservation of in vitro-grown axillary apices of cassava
(Manihot esculenta Crantz) by vitrification : importance of a simple monodal culture.", Scientia Hort. 98 (1) (2003) 485-492
- wassana chatdumrong, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, Wanchai Worawattanamateekul, "Optimization of Docosahexaenoic Acid (DHA)
Production andImprovement of Astaxanthin Content in a Mutant Schizochytriumlimacinum Isolated from Mangrove Forest in Thailand", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (2) (2007) 324-334
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Tun, MM, Kawasaki, H, Seki, T, "Kazachstania siamensis sp nov., an ascomycetous yeast species from
forest soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 57 (2007) 419-422
- Savitree Limtong, Sringiew, C, Wichien Yongmanitchai, "Production of fuel ethanol at high temperature from sugar cane juice by a newly isolated
Kluyveromyces marxianus", BIORESOURCE TECHNOLOGY 98 (17) (2007) 3367-3374
- Jindamorakot, S, Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Manee Tantirungkij, Potacharoen, W, Kawasaki, H, Nakase, T, "Two new anamorphic
yeasts, Candida thailandica sp nov and Candida lignicola sp nov., isolated from insect frass in Thailand", FEMS Yeast Research 7 (8) (2007) 1409-1414
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Kawasaki, H, Seki, T, "Candida phangngensis sp nov., an anamorphic yeast species in the Yarrowia clade,
isolated from water in mangrove forests in Phang-Nga Province, Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 58
(2008) 515-519
- Savitree Limtong, Nantana Srisuk, Wichien Yongmanitchai, Yurimoto, H, Nakase, T, "Ogataea chonburiensis sp nov and Ogataea nakhonphanomensis
sp nov., thermotolerant, methylotrophic yeast species isolated in Thailand, and transfer of Pichia siamensls and Pichia thermomethanolica to the
genus Ogataea", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 58 (1) (2008) 302-307
- Savitree Limtong, Imanishi, Y, Jindamorakot, S, Ninomiya, S, Wichien Yongmanitchai, Nakase, T, "Torulaspora maleeae sp nov., a novel
ascomycetous yeast species from Japan and Thailand", FEMS Yeast Research 8 (2) (2008) 337-343
- Am-In, S, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Kluyveromyces siamensis sp nov., an ascomycetous yeast isolated from water in a mangrove
forest in Ranong Province, Thailand", FEMS Yeast Research 8 (5) (2008) 823-828
- 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)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขา
ววทยาศาสตรย) 42 (4) (2008) 701-714
- Sasitorn Jindamorakot, Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Manee Tantirungkij, Potacharoen, W, Kawasaki, H, Tanticharoen, M, Nakase, T,
"Candida ratchasimensis sp nov and Candida khaoyaiensis sp nov., two anamorphic yeast species isolated from flowers in Thailand", FEMS Yeast
Research 8 (6) (2008) 955-960
- Jindamorakot, Sasitorn, Ninomiya, Shinya, Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Manee Tantirungkij, Potacharoen, Wanchern, Tanaka, Kenji,
Kawasaki, Hiroko, Nakase, Takashi, "Three new species of bipolar budding yeasts of the genus Hanseniaspora and its anamorph Kloeckera isolated in
Thailand", FEMS Yeast Research 9 (8) (2009) 1327-1337
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Kawasaki, H, Fujiyama, K, "Wickerhamomyces edaphicus sp nov and Pichia jaroonii sp nov., two
ascomycetous yeast species isolated from forest soil in Thailand", FEMS Yeast Research 9 (3) (2009) 504-510
- Chanita Boonmak, Sasitorn Jindamorakot , Hiroko Kawasaki, Wichien Yongmanitchai, Poonpilai Suwanarit, Takashi Nakase, Savitree Limtong,
"Candida siamensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Saturnispora clade isolated in Thailand. ", FEMS Yeast Research 9 (4) (2009) 668-672
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- Pakawat Kraisintu, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Selection and Optimization for Lipid Production of a Newly Isolated Oleaginous Yeast,
Rhodosporidium toruloides DMKU3-TK16", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (3) (2010) 436-445
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, "Candida chanthaburiensis sp nov., Candida kungkrabaensis sp nov and Candida suratensis sp nov., three
novel yeast species from decaying plant materials submerged in water of mangrove forests", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL
OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 98 (3) (2010) 379-388
- Savitree Limtong, Kaewwichian, R, Am-In, S, Nakase, T, Lee, CF, Wichien Yongmanitchai, "Candida asiatica sp. nov., an anamorphic ascomycetous
yeast species isolated from natural samples from Thailand, Taiwan, and Japan", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL
AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 98 (4) (2010) 475-481
- Chanita Boonmak, Savitree Limtong, S. Jindamorakot, S. Am-In, Wichien Yongmanitchai, K. Suzuki, T. Nakase, H. Kawasaki, "Candida xylanilytica sp.
nov., a xylan degrading yeast species isolated from Thailand.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) - (-) (2010) 1-7
- Savitree Limtong, Rungluk Kaewwichian, Chanita Boonmak, Sasitorn Jindamorakot , Wichien Yongmanitchai, Nantana Srisuk, Hiroko Kawasaki, Takashi
Nakase, "Three anamorphic yeast species Candida sanitii sp nov., Candida sekii sp nov and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora
clade isolated in Thailand", FEMS Yeast Research 10 (1) (2010) 114-120
- Rungluk Kaewwichian, Wichien Yongmanitchai, Nantana Srisuk, Kazuhito Fujiyama, Savitree Limtong, "Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum
phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in Thailand", FEMS Yeast Research 10 (3) (2010) 212-220
- Savitree Limtong, Sasitorn Jindamorakot, Somjit Am-In, Rungluk Kaewwichian, Sukanya Nitiyon, Wichien Yongmanitchai, Takashi Nakase, "Candida
uthaithanina sp. nov., an anamorphic yeast species in Nakaseomyces clade isolated in Thailand.", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL
JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 99 (4) (2011) 865-871
- Nitiyon, S., Boonmak, C., Am-In, S., Jindamorakot, S., Kawasaki, H., Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Candida saraburiensis sp. nov. and
Candida prachuapensis sp. nov., xylose-utilizing yeast species isolated in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
(IJSEM) 61 (2) (2011) 462-468
- Koowadjanakul, N, Jindamorakot, S, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Ogataea phyllophila sp nov., Candida chumphonensis sp nov and
Candida mattranensis sp nov., three methylotrophic yeast species from phylloplane in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL
JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 100 (2) (2011) 207-217
- Teera Yimyoo, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Carotenoid Production by Rhodosporidium paludigenum DMKU3-LPK4 using Glycerol as the
Carbon Source", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (1) (2011) 90-100
- S. Am-In , Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, S. Jindamorakot , "Candida andamanensis sp. nov., Candida laemsonensis sp. nov. and Candida
ranongensis sp. nov., anamorphic yeast species isolated from estuarine waters in a Thai mangrove forest", International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology 61 (2) (2011) 454-461
- Kaewwichian, R, Wichien Yongmanitchai, Kawasaki, H, Savitree Limtong, "Metschnikowia saccharicola sp nov and Metschnikowia lopburiensis sp nov.,
two novel yeast species isolated from phylloplane in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND
MOLECULAR MICROBIOLOGY 102 (4) (2012) 743-751
- Savitree Limtong, Nitiyon, S., Kaewwichian, R., Jindamorakot, S., Am-In, S., Wichien Yongmanitchai, "Wickerhamomyces xylosica sp. nov. and Candida
phayaonensis sp. nov., two xylose-assimilating yeast species from soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 62 (11)
(2012) 2786-2792
- Podchamarn Pimpakan , Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Bioethanol production from sugar cane syrup by thermotolerant yeast,
Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 using fed-batch and repeated batch fermentation in non-sterile system", Kasetsart Journal (Natural Science) 46
(4) (2012) 582-591
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- Kawsakul, L., Wichien Yongmanitchai, Duenrut Chonudomkul, "Optimization of growth and production of docosahexaenoic acid by schizochytrium
limacinum BR2.1.2 using plackett-burman design and central composite design with response surface Methodology", Kasetsart Journal - Natural
Science 46 (4) (2012) 573-581
- Savitree Limtong, Kaewwichian, R, Jindamorakot, S, Wichien Yongmanitchai, Nakase, T, "Candida wangnamkhiaoensis sp. nov., an anamorphic yeast
species in the Hyphopichia clade isolated in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR
MICROBIOLOGY 102 (1) (2012) 23-28
- Savitree Limtong, Koowadjanakul, N, Jindamorakot, S, Wichien Yongmanitchai, Nakase, T, "Candida sirachaensis sp nov and Candida sakaeoensis sp
nov two anamorphic yeast species from phylloplane in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND
MOLECULAR MICROBIOLOGY 102 (2) (2012) 221-229
- Tasanapak, K., Masud-Tippayasak, U., Matsushita, K., Wichien Yongmanitchai, Gunjana Theeragool, "Influence of Acetobacter pasteurianus SKU1108
aspS gene expression on Escherichia coli morphology", Journal of Microbiology 51 (6) (2013) 783-790
- N. Yuangsaard , Wichien Yongmanitchai, M. Yamada, Savitree Limtong, "Selection and characterization of a newly isolated thermotolerant Pichia
kudriavzevii for ethanol production at high temperature from cassava starch hydrolysate", Antonie van Leeuwenhoek. 103 (3) (2013) 577-588
- R. Kaewwichian , Wichien Yongmanitchai, Dr .Hiroko Kawasaki, Pi-Han Wang, Shan-Hua Yang, Savitree Limtong, "Yamadazyma siamensis sp. nov.,
Yamadazyma phyllophila sp. nov. and Yamadazyma paraphyllophila sp. nov., three novel yeast species isolated from phylloplane in Thailand and
Taiwan.", Antonie van Leeuwenhoek. 103 (4) (2013) 777-788
- Ruangsomboon, S, Wichien Yongmanitchai, Taveekijakarn, P, Ganmanee, M, "Cyanobacterial Composition and Microcystin Accumulation in Catfish
Pond", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE 41 (1) (2014) 27-38
- Savitree Limtong, Kaewwichian, R, Wichien Yongmanitchai, Kawasaki, H, "Diversity of culturable yeasts in phylloplane of sugarcane in Thailand and
their capability to produce indole-3-acetic acid", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 30 (6) (2014) 1785-1796
- Polburee, Pirapan, Wichien Yongmanitchai, Ohashi, Takao, Fujiyama, Kazuhito, Savitree Limtong, "Barnettozyma siamensis f.a., sp nov., a
lipid-accumulating ascomycete yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY 64 (-) (2014) 3053-3057
- วชชรา จชนทาสช, Wichien Yongmanitchai, Duenrut Chonudomkul, "Optimization of Lipid Accumulation by Starchless Mutant Chlorella sorokiniana for
Biodiesel Production", Kasetsart Journal (Natural Science) 49 (1) (2015) 54-66
- ศวรพว รรณ จชนทรยนาสต ทรวม, Wichien Yongmanitchai, Duenrut Chonudomkul, "Optimization of Growth and Hydrocarbon Production from a Green Microalga
Botryococcus braunii by Plackett-Burman Designand Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science) 49 (1) (2015) 67-79
- 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
- Polburee, P., Wichien Yongmanitchai, Honda, K., Ohashi, T., Yoshida, T., Fujiyama, K., Savitree Limtong, "Lipid production from biodiesel-derived crude
glycerol by Rhodosporidium fluviale DMKU-RK253 using temperature shift with high cell density", Biochemical Engineering Journal 112 (-) (2016) 208-218
- Rujiralai Poontawe, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Efficient oleaginous yeasts for lipid production from lignocellulosic sugars and effects of
lignocellulose degradation compounds on growth and lipid production", Process Biochemistry 53 (-) (2017) 44-60
- นางสาวมธจรนว ววชาชผเชวด, Wichien Yongmanitchai, Duenrut Chonudomkul, "Optimization of Culture Conditions for Oil Production by the Double Mutant of
Chlorella sorokiniana DMKU5202-D223", Chiang Mai Journal of Science 46 (6) (2019) 1055-1068
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
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ระดชบชาตว
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, Wichien Yongmanitchai, Sakai, A., "Cryopreservation in vitro-grown shoot tips of cassava. In Howeler, R. (ed).",
Cassava Research and Development in Asia (2002)
- Wichien Yongmanitchai, สมจวต อพาส อวนทรย (นวสตว ), H. Kawasaki, T. Seki., Savitree Limtong, "Diversity of Yeasts in mangrove Forests in Thailand", The 18th
annual meeting of the Thai Society for Biotechnology "Biotechnology: Benefits and Bioethics" (2006)
- Nantana Srisuk, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Taxonomic characterization of thermotolerant methylotrophic yeast isolated in Thailand",
The 5th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applocations (2006)
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, "Yeast diversity in mangrove and terrestrial forests with the description of six novel ascomycetous yeast
species and screening of oleaginous yeasts for lipid production", Thailand-Japan Joint Symposium on Bioproduction by Efficient Utilization of Thai
Bioresources. 16-17 October 2008. The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology. Maha Sarakham,
Thailand
(2007)
- สมจวต อสาอวนทรย, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Yeast Diversity in water of mangrove forest at Laem Son National Park, Ranong Province",
12th BRT Annual Conference (2008)
- ทรงทรชพยย อรจณกมล, Nontawith Areechon, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, Duenrut Chonudomkul, "Application of microalgae Schizochytrium
limacinum for the nursing of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone) larva and its effects on stress tolerance and disease resistance", การ
ประชจมทางววชาการของมหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงต ทชพ 46 (2008)
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, ชจตมว า ศรชงวตว , "Ethanol fermentation by the thermotolerant ethanol fermenting yeast, Kluyveromyces
marxianus DMKU 3-1042", 28th International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development.
(2010)
ระดชบนานาชาตว
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, Akira Sakai, Wichien Yongmanitchai, "Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips cooled to 196oC by
vitrification.", Cryopreservation of Tropical Germplasm, Japanese International Research Center for Agricultural Science, Tsukuba. (1998)
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, นายภควชตร ไกรสวนธจ,ย "Lipid for Biodiesel Production from Oleaginous Yeast", Annual Meeting and International
Conference of Thai Society for Biotechnology"TSB2008" (2008)
- Pattama Ratana-arporn, Niti Chuchird, Wichien Yongmanitchai, Chalor Limsuwan, ปปยารมณย , "EFFECTS OF Schizochytrium sp. ON SURVIVAL AND
GROWTH OF PACIFIC WHITE SHRIMP Litopenaeus vannamei ", Asian Pacific Aquaculture 2009 (2009)
- Pattama Ratana-arporn, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, Wichien Yongmanitchai, "Proximate and DHA composition of Pacific white shrimp
(Litopenaeus vannamei) meat fed with commercial feed supplemented with DHA rich Schizochytrium sp.", The IFT Annual Meeting 2010 (2010)
- น.ส. รจงร ลชกษณย แกผวววเชชยร, Nantana Srisuk, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Diversity of yeast in forest soil in the north eastern part of Thailand
and their ability in degradation of plant organic compounds", 28th International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess
Engineering for Sustainable Development (2010)
- น.ส. สจญญา นวตยว นตย, ดร.ศศวธร จวนดามรกต, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, "Diversity of Xylose Utilizing Yeast in Thailand and Their Ability to
Ferment Ethanol from Xylose", 28th International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable
Development (2010)
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- Savitree Limtong, Rungluk Kaewwichian , Wichien Yongmanitchai, "Yeasts on Agronomic Crops Phylloplanes: Diversity and potential in agricultural
utilization ใน International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology", International Conference on Microbial Taxonomy, Basic
and Applied Microbiology (2012)
- Savitree Limtong, R. Kaewwichian, H. Kawasaki , Wichien Yongmanitchai, "Yeasts on Agronomic Crop Phylloplane: Description of Novel Species and
Potential in Agricultural Application", The 90th Anniversary Meeting of the Society for Biotechnology, Japan (SBJ) (2012)
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Napatchanok Yuangsaard , Mamoru Yamada, "Isolation, selection and characterization of thermotolerant
yeasts for ethanol production", The 90th Anniversary Meeting of the Society for Biotechnology, Japan (SBJ) (Symposium “Thermotolerant
microorganisms leading to high-temperature) (2012)
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Napatchanok Yuangsaard , "Screening and Characterization of Thermotolerant Yeast Strains for Ethanol
Production at High Temperature", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- Savitree Limtong, Pirapan Polburee, Wichien Yongmanitchai, Takao Ohashi, Kazuhito Fujiyama, "Screening and characterization of oleaginous yeasts
for lipid production from curde glycerol", JSPS-NRCT Joint Symposium and Young Scientist Seminar: Next-Generation Bioproduction Platform Leveraging
Subtropical Microbial Bioresources (2013)
- Duenrut Chonudomkul, วชชรา จชนทราสช, Wichien Yongmanitchai, "Optimization of lipid Production from Starchless Mutant of a Green Microalga,
Chlorella sorokiniana", The 1st Joint Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networks 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)"
(2014)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวชลผลงานววจยช ตชพมว พยระดชบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบจคคล-ผผรผ วร มสรผางสรรคยผลงานววจยช ตชพมว พยสงผ สจด จสานวน 5 ผลงาน ประจสาปป 2552 จาก มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวชลผลงานววจยช ตชพมว พยระดชบนานาชาตว มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวชลประเภทบจคคล-ผผสผ รผางสรรคยผลงานววจยช ตชพมว พย กลจมร 1) สาขาววทยาศาสตรย ประจสาปป 2553
เรพอพ ง "Wickerhamomyces edaphicus sp. nov. and Wickerhamomyces edaphicus sp. nov.two ascomycetous yeast species isolated from forest soil in
Thailand." จาก มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย
- รางวชลผลงานววจยช ตชพมว พยระดชบนานาชาตว มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวชลประเภทบจคคล-ผผสผ รผางสรรคยผลงานววจยช ตชพมว พย กลจมร 1) ประจสาปป 2554 เรพอพ ง "Candida
asiatica sp. nov., an anamorphic ascomycetous yeast species isolated from natural samples from Thailand, Taiwan, and Japan" จาก มหาววทยาลชย
เกษตรศาสตรย
- รางวชลผลงานววจยช ตชพมว พยระดชบนานาชาตว มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวชลประเภทบจคคล-ผผสผ รผางสรรคยผลงานววจยช ตชพมว พย กลจมร 1) ประจสาปป 2554 เรพอพ ง "Candida
chanthaburiensis sp nov., Candida kungkrabaensis sp nov and Candida suratensis sp nov., three novel yeast species from decaying plant materials
submerged in water of mangrove forests" จาก มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย
- รางวชลผลงานววจยช ตชพมว พยระดชบนานาชาตว มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวชลประเภทบจคคล-ผผสผ รผางสรรคยผลงานววจยช ตชพมว พย กลจมร 1) ประจสาปป 2554 เรพอพ ง
"Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in Thailand" จาก มหาววทยาลชย
เกษตรศาสตรย
- รางวชลผลงานววจยช ตชพมว พยระดชบนานาชาตว มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวชลประเภทบจคคล-ผผสผ รผางสรรคยผลงานววจยช ตชพมว พย กลจมร 1) ประจสาปป 2554 เรพอพ ง "Three
anamorphic yeast species Candida sanitii sp nov., Candida sekii sp nov and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora clade isolated in
Thailand" จาก มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววเชชยร ยงมานวตชชย

ตตาแหนหง

อาจารยย

สบงกบด

ภาคววชาจจลชชวววทยา คณะววทยาศาสตรย บางเขน

ผลงานววจยช นชเต ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2541 - 27 กชนยายน 2563

พวมพยครชงต ลราสจดเมพอพ 27/9/63

หนผา 8 จาก 8

