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โครงการววจยบ
ปป 2549-2552 การสกทดสารจากวทชพพชเพพอท ใชผปอป งกทนควบคจม และกกาจทดหนอนแมลงศทตรผพชพ ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากทจนอจดหนจนวฐจยท มก.
ปป 2549
การเปรมยบเทมยบผลผลฐตและปรฐมาณสารตกคผางของการใชผสารชมวภาพบาซฐลลทสทผรงฐ เยนาซฐ และสซวนผสมของสารเคมมกาก จทดแมลงอะบาแมมกตฐนและคลอรยฟนฟ าเพอรย
ในผทกคะนผา ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากสกานทกงานพทฒนาวฐทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหซงชาตฐ
ปป 2550
การตฐดตามตรวจสอบคจณภาพนนาก ทางกายภาพ เคมม จจลนฐ ทรมยย และชมวภาพของแหลซงนนาก ในมหาวฐทยาลทยเกษตรศาสตรย วฐทยาเขตกกาแพงแสน จทงหวทดนครปฐม ( หทว
หนผาโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากทจนอจดหนจนวฐจยท มก.
ปป 2550

คจณภาพชมวตฐ ของชจมชนทมเท กมยท วขผองกทบสฐงท แวดลผอมและคจณภาพนนาก ของคลองเจดมยบย ชผ า จทงหวทดนครปฐม ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากทจนอจดหนจนวฐจยท มก.

ปป 2551-2553 การขจทดสมยอผ มผผาในนนาก ทฐงน โดยใชผเทคนฐคการดผดซทบทางชมวภาพดผวยมวลชมวภาพของฟปงไจ ( ผผรผ วซ มโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากทจนอจดหนจนวฐจยท มก.
ปป 2549-2552 การสกทดสารจากวทชพพชเพพอท ใชผปอป งกทนควบคจม และกกาจทดแมลงศทตรผพชพ ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากทจนอจดหนจนวฐจยท มก.
ปป 2552
ชมววฐทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเปปนไปไดผของไรศทตรผธรรมชาตฐ และ สารสกทดจากพพชบางชนฐด
ตซอการควบคจมไรขาวในสบผดซ าก (Jatropha curcas L.) ( ผผรผ วซ มโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากทจนอจดหนจนวฐจยท มก.
ปป 2555-2556 การพทฒนาประสฐทธฐภาพการควบคจมการผลฐต GAP ภายในกลจมซ เกษตรกรเพพอท ความเชพอน มทนท ในสทญลทกษณย Q ( ผผรผ วซ มโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากสกานทกงานคณะ
กรรมการวฐจยท แหซงชาตฐ (วช.)
ปป 2556

โครงการการลดมลพฐษทางนนาก โดยชจมชน ( ผผรผ วซ มโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากสกานทกงานสฐงท แวดลผอมภาคทมท 5 นครปฐม

ปป 2557-2558 การบกาบทดนนาก เสมยทมปท นเปปอป นโลหะหนทกโดยการใชผเปลพอกสผมโอดผดซทบ ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากเงฐนรายไดผสวซ นกลาง มก.
ปป 2557-2559 การดผดซทบโลหะหนทกจากนนาก เสมยสทงเคราะหยและนนาก เสมยทมมท กม ารปนเปปอป นโดยไคโตซานและไคโตซานทมมท กม ารเชพอท มโยง ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทจนจากทจนอจด
หนจนวฐจยท มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดทบชาตฐ
- Thitiya Pung, กรรณฐการย อซอนชทย, "Residue Concentrations of Chlorpyrifos and Chlorfenapyr sprayed 3 Doses in Chinese Kales", วารสารวฐทยาศาสตรยเกษตร 37
(6) (2006) 509-516
- Thitiya Pung, Pitsamai Hanmongkolpipat, จฐราภรณย การะเกตจ, "The Use of Pesticides of Chinese Kale Farmers in Sainoi District, Nonthaburi Province in
2005", วฐทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวฐศวกรรมศาสตรย 5 (2) (2007) 1-10
- ทฐพยยอษจ า คจมผ ประวทต,ฐ Thitiya Pung, "Efficiency of Bacillus thuringiensis,Abamectin and Chlorfenapyr on the Control of Common Cutworm,Spodoptera
litura(Fabr.)", Agricultural Science Journal (วารสารวฐทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1) (2010) 81-88
- Thitiya Pung, ทฐพยยอษจ า คจมผ ประวทต,ฐ กจลศฐรฐ ช. กรทบสย, Atchariya Prabaripai, "Effects of Bacillus thuringiensis and Mixtures of Abamectin and Chlorfenapyr on
Pest Insects in Chinese kale and Residues of the Mixtures", วารสารวฐทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 141-152
- Thanawan Panich-pat, จจฑามาศ พจมซ ศฐร,ฐ ภณชทย สจขแกผว, Thitiya Pung, "Improve quality of discharge water from Ratchaburi electric power plant by plants",
Environment and natural resources journal 10 (1) (2012) 78-88
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- นางสาวฐฐตภซ รณย เพมชรชผอย, Thitiya Pung, "Effect of Chlorpyrifos and Dimethoate Spraying Doses on Residue Concentrations in Scallion (Alliumcepa var.
aggregatum)", วฐทยาศาสตรยเกษตร Agricultural Sci. J. 48 (1) (2017) 108-117
- วรไกร วฐชานจชตฐ , Thitiya Pung, Thanawan Panich-pat, "Wastewater Treatment in the Brewing Industry Using Chlorella vulgaris", Journal of Food Health
and Bioenvironmental Science 14 (3) (2021) 35-40
ระดทบนานาชาตฐ
- Thitiya Pung, Srimongkolchai, W., "Toxic effects of Lantana camara crude extracts on Spodoptera litura (Fabr.)", Asian Journal of Chemistry 23 (7)
(2011) 2863-2865
- Srimongkolchai, W., Patchanee Vichitbandha, Thitiya Pung, "Toxic effects of leaf and flower crude extracts from Lantana camara on Tetranychus
urticae", Asian Journal of Chemistry 25 (9) (2013) 4881-4884
- Ond?ej Ko?uli?, Patchanee Vichitbandha, Thitiya Pung, Radek Michalko, "Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides
on a generalist predator", Journal of Applied Entomology 2018 (00) (2017) 1-9
- Radek Michalko, Ond?ej Ko?uli?, Thitiya Pung, Patchanee Vichitbandha, "Behavioral predictability in a lynx spider is interactively influenced by mean
behavior, prey density, and an insecticide", Current Zoology 2017 (122017) (2017) 1-8
- Thitiya Pung, Nitchapath Ponglong, Thanawan Panich-pat, "Fabrication of Pomelo-Peel Sponge Aerogel Modifed with Hexadecyltrimethoxysilane for
the Removal of Oils/Organic Solvents", Water Air and Soil Pollution 233 (7) (2022) 233-1-10
- Thitiya Pung, Ponglong, N., Thanawan Panich-pat, "Fabrication of Pomelo-Peel Sponge Aerogel Modified with Hexadecyltrimethoxysilane for the
Removal of Oils/Organic Solvents", Water, Air, and Soil Pollution 233 (7) (2022)
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ระดทบชาตฐ
- Thitiya Pung, "Science and Technology for Global Challenges", การประชจมทางวฐชาการวฐทยาศาสตรยและเทคโนโลยม แหซงประเทศไทยครทงน ทมท 34 (2008)
- Ontira Pongpao, Kanitha Srisuksawad, Boonsom Porntepkasemsan, Anan Omanee, Thitiya Pung, "Sedimentation rates at estuaries of the 4 main
rivers of inner Thai Gulf.", การประชจมวฐชาการวฐทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหซงประทศไทย ครทงน ทมท 36 (2010)
- Kritsana Chanhom, Kanitha Srisuksawad, Boonsom Porntepkasemsan , Anan Omanee , Thitiya Pung, "Desorption rate of sediments at Auokhokhao
Phangnga after Tsunami, 2004", การประชจมวฐชาการวฐทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหซงประเทศไทย ครทงน ทมท 36 (2010)
- นายภณชทย สจขแกผว, Thanawan Panich-pat, Thitiya Pung, "Usage of some aquatic plants to improve quality of discharge water fromRatchaburi Electric
Power Plant", การประชจมวฐชาการมหาวฐทยาลทยเกษตรศาสตรยวทฐ ยาเขตกกาแพงแสน ครทงน ทมท 8 (2011)
- นางสาวศรมประภา ภททรพงษยกลจ , Thitiya Pung, "Adsorption of Lead Ion and Cadmium Ion from Aqueous Solution by PomeloPeel", การประชจมวฐชาการเสนอผล
งานวฐจยท ระดทบชาตฐมหาวฐทยาลทยกรจงเทพธนบจรม ครทงน ทมท 2 (2014)
- นางสาวขนฐษฐา ทองมาก, นางสาวสจรรม ตท นย นามวงศย, Thitiya Pung, "Adsorption of lead (II), cadmium (II) and copper (II) ions by chitosan, cross*link and modified
chitosan beads.", การประชจมวฐชาการระดทบชาตฐ วฐทยาศาสตรยและเทคโนโลยมระหวซางสถาบทน ครทงน ทมท 5 (2017)
- สจธกฐ รณย สายบจตร, Wuttipong sillapavisal, Thitiya Pung, "Adsorption of lead (II) ion from aqueous solution by pomelo peel", การประชจมวฐชาการระดทบชาตฐ
มหาวฐทยาลทยเกษตรศาสตรย วฐทยาเขตกกาแพงแสน ครทงน ทมท 14 (2017)
- นางสาวนฐภาวรรณ โพธฐศรม, Thitiya Pung, "Determination of Profenofos and Cypermethrin in Chinese kale Using QuEChERS Method with Fe3O4 Magnetic
Nanoparticle", การประชจมวฐชาการระดทบชาตฐ ครทงน ทมท 15 มหาวฐทยาลทยเกษตรศาสตรย วฐทยาเขตกกาแพงแสน (2018)
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frompomelo peel", การประชจมวฐชาการระดทบชาตฐครงททน ทม 17 มหาวฐทยาลยทเกษตรศาสตรยวทฐ ยาเขตกกาแพงแสน วทนทมท 2-3 ธทนวาคม 2563 (2020)
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- Thitiya Pung, Atchariya Prabaripai, ศฐรวฐ รรณ ตทนตฐอาก นวย, "Water Quality of Chadee Bucha, Nakornpathom, 2006", Pure and Aplied Chemistry
International Conference 2008 (PACCON2008) (2008)
- Watcharin , Patchanee Vichitbandha, Thitiya Pung, Angsumarn Chandrapatya, "Toxicity and repellent effect of Lantana camara crude extract on
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Burm. f. (Myrsinaceae) leaf on a nontarget organism, Lynx spiders: Oxyopes lineatipes C.L. Koch (Araneae: Oxyopidae)", The “24th International
Congress of Entomology” (2012)
- ณฐชชา อารจณโรจนย, KAMONTIP KUTTIYAWONG, Thitiya Pung, "ADSORPTION OF Pb(II) AND Zn(II) IONS IN AQUEOUS SOLUTIONS ON CHITOSAN BEADS AND
EPICHLOROHYDRIN CROSS-LINKED CHITOSAN BEADS", PACCON 2014 (Pur and Applied Chemistry International conference 2014 (2014)
- Patchanee Vichitbandha, Aunchalee Phochalaem, Thitiya Pung, "Toxicity and Repellent Effects of Moringa oleifera Lam. LeafCrude Extracts on Broad
Mite (Polyphagotarsonemus latus)(Banks)", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (2015)
- Sasikamol Kumyod, Siraprapha Premcharoen, Thitiya Pung, "Cadmium, Lead and Zinc Accumulations in Venus Meretrix (Meretrix meretrix) and
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rugged and safe method with Fe3O4 magnetic nanoparticles", The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental
Nexus: From Local To regional Perspectives (2019)
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