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พพชสวน-ไมมผล

โครงการววจยบ
ปป 2535-2536 การใชมหญมาแฝกเพพอช การอนรรกต ษหดนว และนนาน ในเขตเกษตรววกฤตว ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากกปร.
ปป 2541

การพตฒนาและการใชมเทคโนโลยชเพพอช ปรตบปรรงการปลศกสมมบนทชสช งศ ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากมศลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2541-2544 การใชมชนวดและอตตราปรยป ทชเช หมาะสมตถอการพตฒนาครณภาพผลผลวตของพพชพตนธรห EarliGrande ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากมศลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2542

การปลศกไมมผลในโรงเรชยน ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากมศลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2542

โครงการววจยต พพช ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากงบพตฒนาเกษตรทชสช งศ มหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห

ปป 2542

ผลของการใชมชนวดและอตตราปรยป ทชเช หมาะสมตถอการผลผลวตของพพช ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากมศลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2543-2545 ผลของการใชมชนวดและอตตราปรยป ทชเช หมาะสมตถอการพตฒนาครณภาพผลผลวตของพพชพตนธรห EarliGrande ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากมศลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2545

สภาวะนนาน ในตมนไมมผลสกรล Pronos บางขนวด ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากมศลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2549
โครงการววจยต และพตฒนาระบบการผลวตพลตบในเขตพพนน ทชสช งศ เพพอช ถถายทอดเทคโนโลยชสเถศ กษตรกรในจตงหวตดเพชรบศรณห เลย และพวษณรโลก ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต
ทรนจากสนานตกงานเกษตรและสหกรณห จตงหวตดเพชรบศรณห
ปป 2545-2551 การศศกษาววจยต เพพอช การฟฟนฟ ฟศระบบนวเวศเกษตรและการพตฒนาชรมชนชนบทอยถางยตงช ยพนในพพนน ทชลช มถร นนาน นถาน ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2545-2551 การศศกษาศตกยภาพการผลวตและการพตฒนาระบบเกษตรทชยช งชต ยพนในพพนน ทชลช มถร นนาน นถาน ( หตวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2546-2550 การทดสอบสายพตนธรพห ลตบในพพนน ทชทช มช คช วามสศงระดตบตถาง ๆ กตนของจตงหวตดเพชรบศรณห ( หตวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2546-2550 การววจยต เพพอช พตฒนาการปลศกพลตบอยถางเปปนการคมาในพพนน ทชสช งศ ของจตงหวตดเพชรบศรณห ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2547-2551 การววจยต และพตฒนาการปลศกไผถเพพอช การผลวตหนถอไมมและการใชมประโยชนหจากไมมไผถ ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2548-2550 การถถายทอดเทคโนโลยชเรพอช ง "การววจยต เพพอช พตฒนากาปลศกพลตบอยถางเปปนการคมาในพพนน ทชสช งศ ของจตงหวตดเพชรบศรณห ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต
มก.
ปป 2550-2552 การขยายพตนธรตห นม Tea Tree โดยววธกช ารเพาะเลชยน งเนพอน เยพอช ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2550-2554 การววจยต และพตฒนาการผลวตองรนถ และการทนาไวนหในเชวงการคมา ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2550-2554 การศศกษาศตกยภาพการผลวต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2550-2555 การปรตบปรรงพตนธรปห าลหมนนาน มตนลศกผสมเทเนอรา (D x P) และการถถายทอดเทคโนโลยช การผลวตปาลหมนนาน มตนทชเช หมาะสมแกถเกษตรกร ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรน
จากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2551

การใชมหลตงคาพลาสตวกในการผลวตองรนถ พตนธรรห บต ประทานสด ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.

ปป 2551
การตวดตามผลโครงการถถายทอดเทคโนโลยชการผลวตพลตบบนพพนน ทชสช งศ
ของจตงหวตดเลย จตงหวตดเพชรบศรณห และจตงหวตดพวษณรโลก ( หตวหนมาโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2551

อวทธวพลของปรยป เคมชและวตสดรปลศกทชมช ผช ลตถอการผลวตกลมายางพาราครณภาพดช ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.

ปป 2551-2554 การปลศกเปรชยบเทชยบพตนธรแห ละคตดเลพอกพตนธรทห เช หมาะสมกตบพพนน ทชปช ลศกเพพอช การนนาไปใชมประโยชนหของพพช Jerusalem Artichoke ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจาก
ทรนอรดหนรนววจยต มก.
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สบงกบด ศศนยหวจว ยต และถถายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ปป 2551-2555 การศศกษาความสตมพตนธหระหวถางรศปแบบการปลศกพพช
กตบระบบนวเวศเกษตรบนพพนน ทชสช งศ ของจตงหวตดเพชรบศรณห ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2551-2554 โครงการววจยต และพตฒนาพตนธรเห สาวรสรตบประทานสดและอรตสาหกรรมในเขตพพนน ทชสช งศ ของจตงหวตดเพชรบศรณห ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2551-2552 การศศกษาประสวทธวภาพของนนาน มตนหอมระเหยจากใบทชทรชในการยตบยตงน เชพอน รากถอโรคในพพชในระดตบหมองปฏวบตต กว าร ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากคณะววทยา
ศาสตรห มหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห
ปป 2551-2554 การศศกษาการปลศกไมมผลยพนตมนแบบผสมผสานเพพอช การพตฒนาการใชมทดช นว อยถางยตงช ยพน ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากเงวนรายไดมมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห
ปป 2553-2555 ผลของ Micro-Climate ทชมช ตช อถ การพตฒนาและครณภาพ
ของพลตบพตนธรซห ชว ศ ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2553-2556 การจตดการธาตรอาหารพพชสนาหรตบพลตบพตนธรซห ชว ศ
( Diospyros kaki L., cv Xichu) ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2553-2556 การใชมตนม ตอกลางเพพอช การพตฒนาปรตบปรรงครณภาพพลตบ ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2553-2557 การปรตบปรรงพตนธรพห ลตบดมวยเทคนวคการเพาะเลชยน งเนพอน เยพอช ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2553-2557 ผลของ Micro-Climate ทชมช ตช อถ การพตฒนาและครณภาพของพลตบพตนธรซห ชว ศ ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2554-2556 การใชมประโยชนหจากนนาน มตนทชทรชทผช ลวตในประเทศไทยในการพตฒนาผลวตภตณฑหเพพอช สรขภาพโดยใชมเทคโนโลยชระดตบนาโน
: 1. ผลวตภตณฑหแผถนปปองกตนเชพอน จรลนว ทรชยเห พพอช ใชมระงตบกลวนช ในรองเทมา 2. ผลวตภตณฑหสเปรยหปอป งกตนเชพอน จรลนว ทรชยเห พพอช ใชมระงตบกลวนช เทมา ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต
มก.
ปป 2554-2556 การสรมางมศลคถาจากวตตถรดบว ทางการเกษตรเพพอช สรขภาพและเครพอช งสนาอาง ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2553-2556 การจตดการธาตรอาหารพพชสนาหรตบพลตบพตนธรซห ชว ศ (Diospyros kaki L., cv Xichu) ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
ปป 2553-2557 ศตกยภาพของการปลศกพลตบหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพพนน ทชสช งศ ของจตงหวตดเพชรบศรณห ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรน
อรดหนรนววจยต มก.
ปป 2557-2559 การววจยต และพตฒนาการใชมประโยชนหสารออกฤทธวทธ างชชวภาพ
จากผลพลตบใหมเกวดมศลคถาเพวมช แกถผลผลวตทชไช มถสามารถจนาหนถายไดม ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบต ทรนจากทรนอรดหนรนววจยต มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดตบชาตว
- Olarn Tuntawiroon, ศวรวว รรณ ตตงน แสงประทชป, บรษกร ประดวษฐนวยกรล, สรพจนห ประทชปถวนช ทอง, สตกขช แสนสรภา, Weerasri Mektrong, "การออกแบบบรรจรภณ
ต ฑหขนสถงพลตบ
สด", วารสารววทยาศาตรหเกษตร 38 (6พวเศษ) (2007) 87-90
- ธวตยว า พวสตศ ร, SAWANEE SATHORNVIRIYAPONG, Olarn Tuntawiroon, "Botanical and Anatomical of Sugar Palm Flower (Arenga pinnata (Wurmb) Merr.)",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรหเกษตร) 40 (3 (พวเศษ)) (2009) 183-186
- Surasak Nilnond, Ratthaphon Chatbanyong, Lop Phavaphutanon, Olarn Tuntawiroon, "Effect of Plastic Roof on Marroo Seedless Grape Production in
Rainy Season", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรหเกษตร) 40 (3 (พวเศษ)) (2009) 504-507
- เฉลวมเกชยรตว รรงถ นภากรล, Yaovapa Aramsirirujiwet, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "Capability of Tea Tree ?Melaleuca alternifolia (Maiden &
Betche) Cheel? Essential Oil to Inhibit Plant Pathogenic Fungi In Vitro", วารสารววทยาศาสตรหเกษตร 41 (2) (2010) 297-300
- Chaisit Thongjoo, Weerasri Mektrong, Buabang Ya-oop, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, "Effect of Calcium-Boron Application
on Leaf Nutrient Concentrations and Yield in ‘Xichu’ and ‘Fuyu’ Persimmons (Diospyros kaki L.)", วารสารพพชศาสตรหสงขลานครวนทรห 3 (Suppl. (1)) (2016) 1-9
ระดตบนานาชาตว
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สบงกบด

ศศนยหวจว ยต และถถายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

- Siriwan Tungsangprateep, Ratchaneewan Kulchan, Wasan Toonkham, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, Bussakorn Praditniyakul, Pattra
Maneesin, Sakkhee Sansupa, "Development of Consumer Packaging for Fresh Persimmons", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรห สาขาววทยาศาสตรห) 40 (5) (2006) 172-181
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In
Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรห สาขาววทยาศาสตรห) 45 (3) (2011) 473-480
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดตบชาตว
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "Tea Tree (Melaleuca alternifolia); A new potencial crop for Thai agricultural and agro-industrial", การประชรม
ววชาการวตนสถาปนาสถาบตนผลวตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปป วตนทชช 8 สวงหาคม 2549 ณ หมองประชรม ชตนน 9 ตศกปฏวบตต กว ารววจยต กลาง มหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห (2006)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Effects of “Tausue (Diospyros lotus)“ Rootstocks on
the Growth of Three Persimmon Cultivars", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 44 (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula-9 Organic Fertilizer from
Waste of Food Seasoning Industry on Root Yield and Starch Content of Two Cassava Cultivars (Early Rainy Season)", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตย
เกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 44 (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula 10 organic fertilizer from
waste of food seasoning industry on root yield and starch content of two cassava cultivars (early rainy season)", การประชรมววชาการ ครตงน ทช4ช 4 มหาววทยาลตย
เกษตรศาสตรห (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula-3 organic fertilizer from
waste of food seasoning industry, chicken manure and chemical fertilizer on root yield and starch content of two cassava cultivars (early rainy season)",
การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 44 (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Benjarach Thongyeun, Buabang Ya-oop, "The Opinion of
Farmer on the Highland of Phetchabun Province
about Strawberry and Persimmon Cultivation
", ประชรมทางววชาการมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 45 (2007)
- Weerasri Mektrong, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Evaluation about Technology Transfer of Persimmon
Culture
on the Highland of Loei Province Project
", ประชรมทางววชาการมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 45 (2007)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, SAWANEE SATHORNVIRIYAPONG, "Bud Union Growth of Diospyros kaki cv. Hyakume on D. glandulosa and D.
lotus Stock.
", ประชรมทางววชาการมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 45 (2007)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Comparative Growth of Persimmon (Diospyros kaki L. )
Cultivars on the Highland of Phetchabun Province
", ประชรมทางววชาการมหาววทยาลตยเกาตรศาสตรห ครตงน ทชช 45 (2007)
- ศวรวว รรณ ตตงน แสงประทชป, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, สตกขช แสนสรภา, บรษกร ประดวฐนวยกศล, "Consumer Packaging for Dried Persimmons", ประชรมทาง
ววชาการมหาววทยาลตยเกาตรศาสตรห ครตงน ทชช 45 (2007)
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สบงกบด

ศศนยหวจว ยต และถถายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

- รวมพร เกษราพงศห, Olarn Tuntawiroon, SAWANEE SATHORNVIRIYAPONG, Vithaya Suriyapananont, Weerasri Mektrong, "การเจรวญของเนพอน เยพอช รอยประสานจาก
การตวดตากวงช พตนธรพห ลตบบนตมนตอกลมวยฤๅษช", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 46 (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "ศตกยภาพการปลศกพลตบ (Diospyros kaki L.) ในพพนน ทชสช งศ ของภาค
กลางตอนบนในประเทศไทย", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 46 (2008)
- woravit Yeesawat, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "ผลของการชถวยผสมเกสรทชมช ตช อถ การเปลชยช นแปลงครณภาพและผลผลวตพลตบทชปช ลศกเปปนการคมาบางพตนธร"ห , การ
ประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 46 (2008)
- Prapart Changlek, Sudprasong Suwonlerd, Olarn Tuntawiroon, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "ผลของปรยป อวนทรชยสห ตศ ร 3 ทชไช ดมจากวตสดรเหลพอทวงน ของ
โรงงานผงชศรสทชมช ตช อถ ผลผลวตหตวสดและปรวมาณแปปงในมตนสนาปะหลตง 2 พตนธรห (ปลายฤดศฝน)", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 46 (2008)
- Prapart Changlek, Sudprasong Suwonlerd, Olarn Tuntawiroon, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "ผลของปรยป อวนทรชยสห ตศ ร 9 ทชไช ดมจากวตสดรเหลพอทวงน ของ
โรงงานผงชศรสทชมช ตช อถ ผลผลวตหตวสดและปรวมาณแปปงในมตนสนาปะหลตง 2 พตนธรห (ปลายฤดศฝน)", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 46 (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, Poolsiri Chuchip, "ความสตมพตนธหระหวถางรศปแบบการใชมประโยชนหทดช นว ปลศกพพชยนพพนน ทชสช งศ กตบระบบนวเวศเกษตร", การประชรม
สตมมนาทางววชาการเรพอช ง "การเสรวมสรมางขชดความสามารถของระบบนวเวศเกษตรตามแนวพระราชดนารว" (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "ครณภาพของนนาน มตนทชทรช (Melaleuca alternifolia) ทชผช ลวตไดมในประเทศไทย", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตย
เกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 46 (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "การทดสอบการปลศกทชทรช ((Melaleuca alternifolia) (Maiden &Betche) Cheel) ในสภาพนวเวศเกษตรของประเทศไทย",
การประชรมทางววชาการประจนาปป 2551 ครตงน ทชช 6 สถาบตนคมนควมาและพตฒนาผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร (2008)
- Yingyong Paisooksantivatana, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, จตกรพงษห รตตตะมณช, "Status and utilization of native plants in Phufa Pattana
Centre area", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 47 (2009)
- Weerasri Mektrong, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Trial planting of some kinds of fruit crops at Phufa
Pattana Centre", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 47 (2009)
- Olarn Tuntawiroon, Uraiwan Dilokkunanant, UDOMLAK SUKATTA, woravit Yeesawat, Sudprasong Suwonlerd, Prapart Changlek, Weerasri Mektrong,
"Extraction and composition of the essential oil of tea tree (Melaleuca alternifolia) in Thailand", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 47
(2009)
- Surasak Nilnond, Ratthaphon Chatbanyong, Lop Phavaphutanon, Olarn Tuntawiroon, Charun Henpithaksa, "Production of 'Perlette' grape under
plastic roof in rainy season", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 47 (2009)
- Ratthaphon Chatbanyong, Surasak Nilnond, Lop Phavaphutanon, Olarn Tuntawiroon, "Effect of Plastic Roof on ‘Marroo Seedless’ Grape Production in
Rainy Season", การประชรมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครตงน ทชช 8 (2009)
- UDOMLAK SUKATTA, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, woravit Yeesawat, "Month of Harvest on Oil Concentration and Constituents of Tea Tree
(Melaleuca alternifolia) on the Highland of Chiang Mai Province", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 48 (2010)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, เมทวกา ลชบญ
ร ญานนทห, "Physico-Chemical Properties, Chemical
Compositions and In vitro Antimicrobial and Antioxidant Efficacy of Tea Tree Essential Oil in Thailand", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห
ครตงน ทชช 48 (2010)
- Prapart Changlek, รศ.ดร.สนตนช จอกลอย, Olarn Tuntawiroon, Narongchai Pipattanawong, Sudprasong Suwonlerd, Dr. Supranee Ngamprasitthi, นายวชระยรทธ
แสนยากร, นายววศลต เธชยรเสถชยรพงศห, นายเจรศตกดวธ แซถล,ช Benjarach Thongyeun, "Growth and Yield of Jerusalem Artichoke on Highland Area at Petchabun
Research Station", การประชรมทางววชาการมหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห ครตงน ทชช 48 สาขาพพช (2010)
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- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, Veerayut Saenyakul, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, ภศวดล เตโช, "Development of
Persimmon (Diospyros kaki L. ) Cultivate on the Highland f Upper Centre in Thailand", การประชรมววชาการ การววจยต และพตฒนาพพนน ทชสช งศ ภาคเหนพอของประเทศไทย
เนพอช งในโอกาสครบรอบ 40 ปป มศลนวธโว ครงการหลวง (2010)
- Olarn Tuntawiroon, Yaovapa Aramsirirujiwet, Weerasri Mektrong, เฉลวมเกชยรตว รรงถ นภากรล, "Capability of Tea Tree ?Melaleuca alternifolia (Maiden &
Betche) Cheel? Essential Oil to Inhibit Plant Pathogenic Fungi In Vitro", การประชรมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครตงน ทชช 9 (2010)
- Olarn Tuntawiroon, UDOMLAK SUKATTA, woravit Yeesawat, Prapart Changlek, Veerayut Saenyakul, Weerasri Mektrong, "Month of Harvest on
Coppicing Ability and Yield Production of Tea Tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) Grown in Thailand", การประชรมววชาการพพชสวนแหถงชาตว
ครตงน ทชช 10 (2011)
- Chaisit Thongjoo, Weerasri Mektrong, Buabang Ya-oop, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, "Effect of Calcium-Boron Application
on Leaf Nutrient Concentrations and Yield in ‘Xichu’ and ‘Fuyu’ Persimmons (Diospyros kaki L.)", การประชรมววชาการพพชสวนแหถงชาตวครตงน ทชช 15 (2016)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- พวธมช อบโลถเชวดชศเกชยรตวบคร ลากร ในงาน "ขอบครณบรคลากร"/รางวตลประกาศเกชยรตวคณ
ร ยกยถอง ประจนาปป พ.ศ. 2550 บรคลากรดชเดถน ประจนาปป 2550 จาก มหาววทยาลตย
เกษตรศาสตรห
- รางวตลดชในการประชรมววชาการครตงน ทชช 46 มหาววทยาลตยเกษตรศาตรห สาขาพพช ประจนาปป 2552 จาก มหาววทยาลตยเกษตรศาสตรห
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- Award for Packaging Excellence AsiaStar 2006 ประจนาปป 2549 เรพอช ง "Plub Thai" จาก The Asian Packaging Federation
- Thai Star Packaging Award 2006/รางวตล Good Packaging ประเภทบรรจรภณ
ต ฑหสรมางสรรคห ในการประกวดบรรจรภณ
ต ฑหไทยประจนาปป 2549 พตฒนาบรรจรภณ
ต ฑห
ประจนาปป 2549 เรพอช ง ""Plub Thai/บรรจรภณ
ต ฑหเพพอช การขายปลชกพลตบสด"" จาก กรมสถงเสรวมอรตสาหกรรม
- การประกวด WorldStar 2007/ รางวตล WorldStar Winners 2007 พตฒนาบรรจรภณ
ต ฑห ประจนาปป 2550 เรพอช ง ""Plub Thai/บรรจรภณ
ต ฑหเพพอช ขายปลชกผลพลตบสด"" จาก World
Packaging Organisation
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวตลดชเดถน ในการนนาเสนอผลงานทางววชาการ ภาคโปสเตอรห สาขาไมมผล/ไมมยนพ ตมน ประเภทนตกววชาการ สาขาไมมผล/ไมมยนพ ตมน ประเภทนตกววชาการ ประจนาปป 2552 เรพอช ง "ผล
ของหลตงคาพลาสตวกในการผลวตองรนถ พตนธรห Marroo Seedless ในฤดศฝน" จาก มหาววทยาลตยแมถโจม จตงหวตดเชชยงใหมถ
ผลงานววจยต นชเน ปปนรายการรวบรวมระหวถางปป 1 มกราคม 2535 - 6 กรกฎาคม 2563
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