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โครงการววจยบ
ปป 2545-2547 ศพกยภาพของการพพฒนาลนมห นนาน ทยมส ตย อห คนณภาพนนาน ในลนมห นนาน แมหกลอง ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหหงชาตว
ปป 2547
การพพฒนาใชลไบรโอซพววเปปนดพชนยทางชยวภาพชนวดใหมหเพพอส การประเมวนคนณภาพนนาน แบบบผรณาการโดยการมยสวห นรหวมของประชาชนบรวเวณลนมห นนาน บางประกง ( ผผรล วห ม
โครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหหงชาตว
ปป 2547-2548 ระบบการนนานนาน กลพบมาใชลใหมหในกระบวนการฟอกและยลอม ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสวทช
ปป 2549

การใชลไคโตทยยส ดย เกาะดลวยเอนไซมษในกระบวนการลดสยในนนาน เสยยจากดรงงานฟอกยลอม ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานกองทนนสนพบสนนนการววจยพ

ปป 2549
การใชลไบรโอโซนเปปนตพวชยวน ดพ ทางชยวภาพในการประเมวนคนณภาพนนาน จากอนตสาหกรรมฟอกยลอมหลพงจากการบนาบพด ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานกอง
ทนนสนพบสนนนการววจยพ
ปป 2549
การใชลประโยชนษเอนไซมษจากวพสดนเหลพอใชลจากกระบวนการเพาะเหหดเพพอส ใชลในการลดสยในนนาน เสยยโรงงานฟอกยลอม ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานคณะ
กรรมการการอนดมศยกษา รหวมกพบ บรวษทพ ทองไทยการทอ จนากพด
ปป 2549

การใชลหญลาแฝกเพพอส จพบคพนคารษบอนสผดห นว ทยมส ศย กพ ยภาพในการเพาะปลผกตสาน ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากคณะววทยาศาสตรษ มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ

ปป 2549
ความหลากหลายทางชยวภาพของไบรโอโซนนนาน จพดแลการประยนกตษใชลไบรโอโซนนนาน จพดเปปนดพชนยวดพ คนณภาพนนาน ในแมหนาน สงคราม ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจาก
โครงการ BRT, Thailand
ปป 2549

ฐานขลอมผลไบรโอโซนนนาน จพดในประเทศไทย ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากศผนยษความหลากหลายทางชยวววทยาฯ มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ

ปป 2549-2552 ศพกยภาพของสบผดห าน ในการจพบคพบคารษบอนสผดห นว ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.
ปป 2550
การใชลประโยชนษเอนไซมษจากวพสดนเหลพอใชลจากกระบวนการเพาะเหหดเพพอส ใชลในการลดสยในนนาน เสยยจากโรงงานฟอกยลอม ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงาน
คณะกรรมการการอนดมศยกษา
ปป 2550-2551 การประเมวนความตลองการมยสวห นรหวมในการพพฒนาบรวการฝนหลวงในพพนน ทยเส กษตรกรรมลนมห นนาน ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณษ
ปป 2549-2553 การใชลเทคโนโลยยทเสย หมาะสมในการจพดการของเสยยจากฟารษมสนกรภายใตลการมยสวห นรหวมของชนมชนในพพนน ทยส ต.สามกระบพอเผพอก อ.เมพอง จ.นครปฐม ( ผผรล วห ม
โครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.
ปป 2551
ววจยพ มก.

การใชลไคโตซานเปปนสารกหอการจพบกลอนทยเส ปปนมวตรกพบสวงส แวดลลอมในระบบบนาบพดนนาน เสยยจากอนตสาหกรรมผลวตภพณฑษนม ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนน

ปป 2551-2552 การพพฒนาและออกแบบระบบกนาจพดกลวนส ทยเส กวดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอนตสาหกรรมยางพารา ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานกองทนนสนพบ
สนนนการววจยพ
ปป 2551-2552 การศยกษาความเปปนไปไดลในการแปรรผปขยะมผลฝอยเปปนเชพอน เพลวงขยะจพงหวพดสระบนรย
( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากGJP Holding Company Limited
ปป 2551-2552 ความพยงพอใจของเกษตรกรตหอการใหลบรวการฝนหลวงของสนานพกฝนหลวงและการบวนเกษตรในภาคตะวพนออกเฉยยงเหนพอตอนลหาง
( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณษ
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สบงกบด ภาคววชาเทคโนโลยยและการจพดการสวงส แวดลลอม คณะสวงส แวดลลอม
ปป 2551-2553 ศยกษาการชะลลางพพงทลายของดวนโดยเทคนวคการใชลไอโซโทปรพงสยในกพมมพนตรพงสย ซยเซยยม-137 ณ บรวเวณภาคเหนพอและการกระจายตพวของสารกพมมพนตรพงสยในดวน
ของประเทศไทย ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.
ปป 2552

การฟฟนฟ ฟผดนว ปนเปฟอฟ นสารโพลยไซคลวกอะโรมาตวกโฮโดรคารษบอนในดวนโดยใชลกอล นเชพอน เหหดทยใส ชลแลลว ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.

ปป 2552-2554 มผลคหาเพวมส ขยนน ของวพสดนเหลพอใชลทางการเกษตรโดยผลวตกาซชยวภาพ ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.
ปป 2552-2554 หญลาแฝกกพบการฟฟนฟ ฟผสภาพแวดลลอม: ศพกยภาพของหญลาแฝกในการฟฟนฟ ฟผสภาพของดวนทยปส นเปฟอฟ นดลวยสารอวนทรยยไษ ตรคลอโรเอทธวลนย ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ
ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.
ปป 2551-2552 การบนาบพดสายธารแกกสจากกระบวนการอบยางพาราดลวระบบกรองชยวภาพจากคอมโพสตษ ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานกองทนนสนพบสนนนการววจยพ
ปป 2553-2555 ศพกยภาพพพชนนาน ในบยงบอระเพหดทยใส ชลฟนฟ ฟผสภาพแวดลลอม ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.
ปป 2553-2554 การทดสอบความเปปนพวษ การสะสม และการเพวมส ปรวมาณทางชยวภาพในระบบนวเวศนษทางนนาน ของอนนภาคเงวนระดพบนาโนทยเส ปปนองคษประกอบของเนพอน ผลา ( ผผรล วห ม
โครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานกองทนนสนพบสนนนการววจยพ
ปป 2553-2554 ผลกระทบของฝนกรดตหออวออนบวกทยเส ปปนเบส อลผมนว มสพ การพพฒนาของความเปปนกรด ในดวนทยมส คย วามกรหอนสผงของประเทศไทย ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนน
จากกรมสหงเสรวมคนณภาพสวงส แวดลลอม
ปป 2554

ศยกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดตหอคนณภาพนนาน ในอหางเกหบนนาน บางพระ ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยพ มก.

ปป 2555-2556 โครงการตวดตามตรวจสอบคนณภาพสวงส แวดลลอมเพพอส สหงเสรวมการพพฒนาทยยส งสพ ยพนโดยประชาชนมยสวห นรหวม ภายใตลแผนพพฒนากลนมห จพงหวพดภาคตะวพนออกประจนาปป
2555 ของศผนยษปฏวบตพ กว ารกลนมห จพงหวพดภาคตะวพนออก ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากจพงหวพดชลบนรย
ปป 2555-2556 โครงการลดปรวมาณขยะมผลฝอยชนมชนจากแหลหงกนาเนวดโดยการมยสวห นรหวมของประชาชน ภายใตลแผนพพฒนากลนมห จพงหวพดภาคตะวพนออกประจนาปป 2555 ของศผนยษ
ปฏวบตพ กว ารกลนมห จพงหวพดภาคตะวพนออก ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากจพงหวพดชลบนรย
ปป 2555-2556 แผนปฏวบตพ กว ารเพพอส แกลไขและพพฒนาสวงส แวดลลอม “โครงการอหางเกหบนนาน คลองหลวง” ของศผนยษปฏวบตพ กว ารกลนมห จพงหวพดภาคตะวพนออก ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนน
จากจพงหวพดชลบนรย
ปป 2555-2557 การใชลพชพ ฟฟนฟ ฟผพนนพ ทยปส นเปฟอฟ นดลวยโลหะในพพนน ทยทส งนว เถลาถหานหวน ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานกองทนนสนพบสนนนการววจยพ
ปป 2555-2557 การศยกษาและจพดทนารายงานการววเคราะหษผลกระทบสวงส แวดลลอม โครงการปปองกพนและแกลไขปปญหาการกพดเซาะชายฝปงฝ ทะเลอหาวไทยฝปงฝ ตะวพนตก ในพพนน ทยเส ปปา
หมายจพงหวพดเพชรบนรย และจพงหวพดประจวบคยรขย นพ ธษ จนานวน 2 พพนน ทยส ใน 2 บรวเวณ คพอ บรวเวณดลานเหนพอของทหาเทยยบเรพอชะอนา บลานคลองเทยยน เขตเทศบาลเมพองชะอนา-บลานบางเกตน
หมผห 7 ตนาบลบางเกหา อนาเภอชะอนา จพงหวพดเพชรบนรย ความยาวชายฝปงฝ ประมาณ 2,000 เมตร และบรวเวณบลานหนองขลาวเหนยยว ตนาบลสามรลอยยอด อนาเภอสามรลอยยอด จพงหวพด
ประจวบคยรขย นพ ธษ ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานโยธาธวการและผพงเมพองจพงหวพดเพชรบนรย
ปป 2555-2557 การศยกษาและจพดทนารายงานการววเคราะหษผลกระทบสวงส แวดลลอม โครงการปปองกพนและแกลไขปปญหาการกพดเซาะชายฝปงฝ ทะเลอหาวไทยฝปงฝ ตะวพนตก ในพพนน ทยเส ปปา
หมายจพงหวพดเพชรบนรย และจพงหวพดประจวบคยรขย นพ ธษ จนานวน 2 พพนน ทยส ใน 2 บรวเวณ คพอ บรวเวณดลานเหนพอของทหาเทยยบเรพอชะอนา บลานคลองเทยยน เขตเทศบาลเมพองชะอนา-บลานบางเกตน
หมผห 7 ตนาบลบางเกหา อนาเภอชะอนา จพงหวพดเพชรบนรย ความยาวชายฝปงฝ ประมาณ 2,000 เมตร และบรวเวณบลานหนองขลาวเหนยยว ตนาบลสามรลอยยอด อนาเภอสามรลอยยอด จพงหวพด
ประจวบคยรขย นพ ธษ ความยาวชายฝปงฝ ประมาณ 2,000 เมตร ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานโยธาธวการและผพงเมพองจพงหวพดเพชรบนรย
ปป 2555-2556 โครงการตวดตามตรวจสอบคนณภาพสวงส แวดลลอมเพพอส สหงเสรวมการพพฒนาทยยส งสพ ยพนโดยประชาชนมยสวห นรหวม ภายใตลแผนพพฒนากลนมห จพงหวพดภาคตะวพนออกประจนาปป
2555 ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากจพงหวพดชลบนรย
ปป 2557

โครงการ มาตรฐานระบบการผลวตขลาวโพดเลยยน งสพตวษอยหางยพงส ยพน ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานกองทนนสนพบสนนนการววจยพ

ปป 2557-2558 การสนพบสนนนเพพอส สรลางเสรวมศพกยภาพการววจยพ ทยเส ขลมแขหง (กลนมห ววจยพ เทคโนโลยยสงสว แวดลลอม) ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากเงวนรายไดลสวห นกลาง มหาววทยาลพย
เกษตรศาสตรษ
ปป 2557
การตรวจววเคราะหษปรวมาณรพงสยรวมแอลฟาและบยตาระดพบตสาน โดยใชลเครพอส งวพดลวคววดซวลทวลเลชพน ในตพวอยหางนนาทะเลของประเทศไทย ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจาก
ทนนอนดหนนนววจยพ มก.
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ปป 2559-2560 การประเมวนผลกระทบสวงส แวดลลอม สนขภาพและสพงคมจากการเปลยยส นแปลงรผปแบบการใชลทดสย นว ตหอพพนน ทยเส กษตรและชนมชนเกษตรกร บรวเวณทนงห รพงสวต ( ผผรล วห ม
โครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากสนานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหหงชาตว
ปป 2559-2560 ความแปรปรวนของสภาพภผมอว ากาศกพบการจพดการลนมห นนาน ทยสส มพ พพนธษกบพ คนณภาพและปรวมาณนนาน ในลนมห นนาน ยหอยของพพนน ทยลส มหน นนาน ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจาก
สนานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหหงชาตว
ปป 2559-2560 การศยกษาสพตวษไมหมกย ระดผกสพนหลพงทยพส นนพ ทยชส มหน นนาน แหลมผพกเบยยน ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบพ ทนนจากโครงการศยกษาววจยพ และพพฒนาสวงส แวดลลอมแหลมผพกเบยยน อพนเนพอส งมา
จากพระราชดนารว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตว
- Patthra Pengthamkeerati, Patana Anurakpongsatorn, Prapaipid Chairattanamanokorn, "Degradation of biodegradable plastic in compost", วารสาร
ววศวกรรมสวงส แวดลลอมไทย 21 (1) (2007) 79-88
- กาญจนา จอกลอย, Nipon Tungkananuruk, Patana Anurakpongsatorn, Vittaya Punsuvon, "Chemical Kinetic of Sulfide Established in Municipal
Wastewater Phetchaburi Mueang Municipality Phetchaburi Province
", วารสารสวงส แวดลลอม มก. 4 (1) (2007) 24-31
- Patthra Pengthamkeerati, Sirikanda Watcharathai , Patana Anurakpongsatorn, "Soil Carbon Sequestration and Carbon Balance in Loamy Sand Soil
Planted to Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides L.)", วารสารมหาววทยาลพยนครพนม 1 (2) (2015) 7-15
ระดพบนานาชาตว
- Tunlawit Satapanajaru, Patana Anurakpongsatorn, Apisit Songsasen, boparai H., Park J., "Using low-cost iron byproducts from automotive
manufacturing to remediate DDT", WATER AIR AND SOIL POLLUTION 175 175 (1-4) (2006) 361-374
- Patana Anurakpongsatorn, "Heavy Predation on Freshwater Bryozoans by the Golden Snail, Pomacea canaliculata Lamark, 1822 (Ampullariidae). .",
The Natural History Journal of Chulalongkorn University 6 (1) (2006) 21-26
- Tunlawit Satapanajaru, Patana Anurakpongsatorn, Patthra Pengthamkeerati, "Remediation of DDT-contaminated water and soil by using pretreated
iron byproducts from the automotive industry", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND
AGRICULTURAL WASTES 41 (8) (2006) 1291-1303
- Patana Anurakpongsatorn, JUKKRIT MAHUJCHARIYAWONG, Prof. Dr. Timothy S. Wood, "swimming zooids: an unusual dispersal strategy in the
ctenostone bryozoan, Hislopia", Linzer biol. Beitr 38 (1) (2006) 71-75
- Tunlawit Satapanajaru, Patana Anurakpongsatorn, Patthra Pengthamkeerati, Boparai, H, "Remediation of atrazine-contaminated soil and water by
nano zerovalent iron", Water, Air, and Soil Pollution 192 (1-4) (2008) 349-359
- Prapaipid Chairattanamanokorn, Tapananont, S., Detjaroen, S., Sangkhatim, J., Patana Anurakpongsatorn, Pramote Sirirote, "Additional paper waste
in pulping sludge for biohydrogen production by heat-shocked sludge", Applied Biochemistry and Biotechnology 166 (2) (2012) 389-401
- Nawaz, R., Parkpian, P., Garivait, H., Patana Anurakpongsatorn, DeLaune, R.D., Jugsujinda, A., "Impacts of Acid Rain on Base Cations, Aluminum, and
Acidity Development in Highly Weathered Soils of Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis 43 (10) (2012) 1382-1400
- Seeprasert, P., Patana Anurakpongsatorn, Laoharojanaphand, S., Busamongkol, A., "Instrumental neutron activation analysis to determine inorganic
elements in paddy soil and rice and evaluate bioconcentration factors in rice", Agriculture and Natural Resources 51 (3) (2017) 154-157
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตว
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สบงกบด

ภาคววชาเทคโนโลยยและการจพดการสวงส แวดลลอม คณะสวงส แวดลลอม

- Patana Anurakpongsatorn, JUKKRIT MAHUJCHARIYAWONG, Tunlawit Satapanajaru, ทวโมธย วผด., " ไบรโอซพวนนาน จพดในลนมห นนาน แมหกลอง", การประชนมทางววชาการ
มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ ครพงน ทยส 43 สาขาววทยาศาสตรษ (2005)
- Wanwisa Sudprasert, Pannee Pakkong, Patana Anurakpongsatorn, "Nuclear Technique for Assessing Available Phosphorus in Sewage Sludge Amended
Soil", การประชนมววชาการ มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ ครพงน ทยส 44 (2006)
- Patthra Pengthamkeerati, Patana Anurakpongsatorn, "Soil CO2 efflux and soil carbon fractions in clay and sandy loam soils planted with Jatropha
curcus L", การประชนมววชาการววทยาศาสตรษและเทคโนโลยยแหหงประเทศไทย ครพงน ทยส 33 (วทท 33) (2007)
- Prapaipid Chairattanamanokorn, Patana Anurakpongsatorn, Pramote Sirirote, ศนภโชค ตาปนานนทษ, "Production of bio-hydrogen from pulping sludge",
The 2009 Asian Bio-Hydrogen symposium (2007)
- Am-on Aungsuratana, Jularat Wattana, Nongnooch Poramacom, Patana Anurakpongsatorn, Chatchai Keosonthi, Rapee Dokmaithes, Cherdpong
Kheerajit, Kanungrat Kummanee, Jirattinart Thungngern, Kasamesant Sakoolrat, "การประเมวนความตลองการมยสวห นรหวมในการพพฒนาบรวการฝนหลวงในพพนน ทยส
เกษตรกรรมลนมห นนาน ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย", การประชนมววชาการและเสนอผลงานววจยพ ฝนหลวงครพงน ทย1ส (2007)
- Prapaipid Chairattanamanokorn, Patana Anurakpongsatorn, "Decolorization of dye by ligninolytic enzymes extracted from mushroom culture waste",
การประชนมววชาการววทยาศาตรษและเทคโนโลยยแหหงประเทศไทย ครพงน ทยส 33 (2007)
- Am-on Aungsuratana, Jularat Wattana, Rapee Dokmaithes, Nongnooch Poramacom, Chatchai Keosonthi, Jirattinart Thungngern, Kanungrat
Kummanee, Patana Anurakpongsatorn, Uraiwan Ninpet, Paiboon Chunjaronsri, ณพฏฐษฤพงศษ ภผบวพ เพชร, อภวชยพ จยงประภา, วราวนธ ขพนตวยานพนทษ, ทวย กาญจนา, ทรง
กลวนส ประทนม, ประสพ พรหมมา, รพงสรรคษ บนศยษเมพอง, "Need assessment of volunteer royal rain makers in royal rain making services participation development,
Sakaeo province area", การประชนมทางววชาการของมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ ครพงน ทยส 46 (2008)
- Patcharaporn Somtrong, JUKKRIT MAHUJCHARIYAWONG, Patana Anurakpongsatorn, "Development of diatomite mixing ceramic filter for cadmium
copper nickel and zinc adsorption", การประชนมววชาการ ครพงน ทยส 47 มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ (2009)
- Patana Anurakpongsatorn, "Phytoremediation : Vetiver Grass in Remediation of Soil Contaminated with Trichloroethylene", การประชนมววชาการ สกว III
(2009)
- Patana Anurakpongsatorn, Prapaipid Chairattanamanokorn, "Bioremediation of PAHs-contaminated Soil using Spent Mushroom Compost", ประชนม
ววชาการ สกว.III (2009)
- Patana Anurakpongsatorn, JUKKRIT MAHUJCHARIYAWONG, นวครวน ปนยนนเคราะหษ, "Chitosan in cigarette filter pad to remove nicotine and tar for
consumer", ประชนมววชาการ สกว. III (2009)
- ณพฐญาภรณษ ศรยบญ
น ปวน, Patana Anurakpongsatorn, Srunya Vajrodaya, "Phytoremediation of Metals in Coal ash Dumping site", งานประชนมววชาการระดพบชาตว
“นเรศวรววจยพ ” ครพงน ทยส 10:
เครพอขหายววจยพ สรลางความรผสล อหผ าเซยยน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development) (2014)
- นนชนาฏ ศวรรว ตพ นษ, Patana Anurakpongsatorn, รศ.พรรณย พพกคง, "Cadmium and zinc in contaminated soil affected the growth of Sweet Basil (Ocimum
basilicum L.)", การประชนมววชาการระดพบชาตว "นเรศวรววจยพ " ครพงน ทยส 10 (2014)
- ปปณตว า แกลวภราดพย, Patana Anurakpongsatorn, อาภรณษ บนษยมงคล, "Distribution of Arsenic in Brassica pekinensis L. and Brassica chinensis L. Growth
inArsenic Contaminated Soil", การประชนมทางววชาการระดพบชาตว "นเรศวรววจยพ " ครพงน ทยส 10 (2014)
- ววกรม จพนทะเนาวษ, Patana Anurakpongsatorn, "THE TYPES AND QUANTITIES OF HEAVY METALS CONTAMINATED IN CRAYONS.", การประชนมววชาการระดพบชาตว
ววทยาศาสตรษและเทคโนโลยย ครพงน ทยส 1 (2017)
ระดพบนานาชาตว

พวมพษครพงน ลหาสนดเมพอส 9/8/63

หนลา 4 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.พพฒนา อนนรกพ ษษพงศธร

ตตาแหนหง รองศาสตราจารยษ
สบงกบด ภาคววชาเทคโนโลยยและการจพดการสวงส แวดลลอม คณะสวงส แวดลลอม
- Patana Anurakpongsatorn, Tunlawit Satapanajaru, "Efects of pHs and Sulfate Salts on Degradation of DDT and Methoxychlor by Zero Valent Iron",
American Chemical Society,National Meeting (2006)
- Patthra Pengthamkeerati, Patana Anurakpongsatorn, "SOIL CO2 EFFLUX, SOIL CARBON FRACTIONS and CARBON BALANCE IN CLAY AND SANDY
LOAM SOILS PLANTED WITH JATROPHA CURCAS L.", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008)
(2008)
- Prapaipid Chairattanamanokorn, Patana Anurakpongsatorn, Masao Ukita, Sunan Pultanakit, Tsuyoshi Imai, "Production of biohydrogen from distillery
wastewater by mixed culture", VENICE 2008
Second International Symposium on Energy from Biomass and Waste (2008)
- Patana Anurakpongsatorn, Prapaipid Chairattanamanokorn, เกศสนดา สนขกรม, "Impact assessment of product from using wastes as alternative fuels and
raw materials in cement processing", World renewable energy congress 2009-Asia The 3rd International conference on sustainable energy and
environment (2009)
- Patana Anurakpongsatorn, "Bioremediation of PAHs-contaminated Soil using Spent Mushroom Compost", International Eco-Energy and Material
Science and Engineering Symposium (2009)
- Patana Anurakpongsatorn, JUKKRIT MAHUJCHARIYAWONG, Stephen Moore, G. Chattopadhray, นวครวน ปนยนนเคราะหษ, "Chitosan in Cigarett Filter pad to
remove Nicotine", The 7th International Eco-Energy and Material science and Engineering Symposium (2009)
- Patana Anurakpongsatorn, "Chitosan as coagulant in dairy wastewater treatment system", The 7th International Symposium on Lowland Technology
(2010)
- Nawaz, R., Garivait, H., Patana Anurakpongsatorn, "Impacts of precipitation on leaching behavior of plant nutrients in agricultural soils of the tropics",
ICBEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, Proceedings (2010)
- ณพฐญาภรณษ ศรยบญ
น ปวน, Patana Anurakpongsatorn, Srunya Vajrodaya, "Remediation of Arsenic Contaminated in Coal Ash Dumping Site using Arachis
Pintoi Krap. & Greg.", International Conference on Biological, Environment and Food Engineering (BEFE-2015)Singapore (2015)
- น.ส. ภพทรธวชา เทพศรย, Patana Anurakpongsatorn, น.ส.อพงคณา ชมภผ, ดร.ศรชล โยรวยะ, "Effect of Soaking period on High CaO Fly ash Properties for Utilization
in Cement Application", International Conference on Biological, Environment and Food Engineering (BEFE-2015) May 15-16, 2015 Singapore (2015)
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยพ ปป 2548 เรพอส ง "หอยเชอรยศส ตพ รผธรรมชาตวของไบรโอโซน" จาก ศผนยษพฒ
พ นาเทคโนโลยยรฐพ รหวมเอกชน
ผลงานววจยพ นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวหางปป 1 มกราคม 2546 - 9 สวงหาคม 2563
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