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โครงการววจยบ
ปป 2539-2541 การเปลรยส นแปลงทางชรวเคมรของมสนสสาปะหลสงทรมส อร ายยการเกกบเกรยส วตชางกสน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทยนจากสสานสกงานพสฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหชง
ชาตวและศผนยยพนส ธยวศว วกรรมและเทคโนโลยรแหชงชาตว
ปป 2542

การจสดทสาแผนควบคยมคยณภาพในอยตสาหกรรมแปปงมสนสสาปะหลสง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทยนจากศผนยยพนส ธยวศว วกรรมและเทคโนโลยรชวร ภาพแหชงชาตว

ปป 2547-2549 ปปจจสยใหมชจาก non-isoprene components ในการทสานายพฤตวกรรมของยางระหวชางกระบวนการผลวตของยางธรรมชาตวไทย ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทยน
จากสสานสกงานกองทยนสนสบสนยนการววจยส
ปป 2548-2550 การววเคราะหยและหาความสสมพสนธยระหวชางสารชรวเคมรอนสอ ทรไส มชใชชไอโซปรวนทรมส ผร ลตชอพฤตวกรรมการผลวตผลวตภสณฑยจากยางธรรมชาตวไทย ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส
ทยนจากทยนอยดหนยนววจยส มก.
ปป 2543-2554 สรรรววทยาการผลวตยางพารา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทยนจากทยนอยดหนยนววจยส มก.
ปป 2550-2554 ระบบกรรดยางแนวใหมชตอช การเพวมส คยณภาพของนนาส ยางพารา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทยนจากทยนอยดหนยนววจยส มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดสบนานาชาตว
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smoking on lipids content, macromolecular structure and rheological properties of Hevea brasiliensis sheet rubber", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (2) (2008) 306-314
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and Rice Amylopectin", Starch/Staerke 61 (10) (2009) 557-569
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดสบชาตว
- Nuttha Sanevas, Srisom Suwanwong, Kamolpan Namwongprom, Vilai Santisopasri, "ศสกยภาพของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพจากสาหรชายสรเขรยวแกมนนาส เงวนเพออส เปปน
สารกสาจสดวสชพอช I. ผลตชอการงอกและระยะตผนกลผาของพอช", สาหรชายและแพลงกยตอนแหชงชาตว ครสงน ทรส 1 (2003)
- นางสาวววชชยา ครองยยต,ว Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, Malee Na-nakorn, Vilai Santisopasri, "ผลของสารสกสดจากสาหรชายสรเขรยวแกมนนาส เงวน Fischerella
muscicola (Thuret) Gomont ตชอการเคลออส นยผายอวเลกกตรอนในกระบวนการสสงเคราะหยแสง", การประชยมทางววชาการ มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงน ทรส 42 (2004)
- Vilai Santisopasri, Klanarong Sriroth, Pathama Chatakanonda, "Relationship between rice starch component and cooked rice qualities", การประชยม
ววชาการ ครสงน ทร4ส 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
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