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โครงการววจยบ
ปป 2541

กชรผลวตททอนพนนธปอย ออ ยใหอมคญ ณ
ป ภชพและปรชศจชกโรคใบขชวโดยใชอเทคโนโลยญชวญ ภชพ ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกศศนยยพนน ธปวศว วกรรมและเทคโนโลยญแหทงชชตว

ปป 2541-2543 กชรผลวตททอนพนนธปอย ออ ยใหอมคญ ณ
ป ภชพและปรชศจชกโรคใบทชงโดยใชอเทคโนโลยญชวญ ภชพ ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกสชชนนกงชนพนฒนชววทยชศชสตรยและ
เทคโนโลยญชวญ ภชพแหทงชชตว
ปป 2542
แหทงชชตว

กชรผลวตททอนพนนธปอย ออ ยใหอมคญ ณ
ป ภชพและปรชศจชกโรคใบขชวโดยใชอเทคโนโลยญชวญ ภชพ ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกศศนยยพนน ธปวศว วกรรมและเทคโนโลยญชวญ ภชพ

ปป 2547

กชรผลวตอออยปลอดโรคใบขชวจชกกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ เจรวญ ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกศศนยยพนน ธปวศว วกรรมและเทคโนโลยญชวญ ภชพแหทงชชตว

ปป 2549-2552 กชรผลวตอออยปลอดโรคใบขชวจชกกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ เจรวญและกชรประเมวนผลในแปลงทดลอง ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกศศนยยพนน ธปวศว วกรรมและ
เทคโนโลยญชวญ ภชพหทงชชตว สชชนนกงชนพนฒนชววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญแหทงชชตว
ปป 2548-2550 กชรขยชยผลงชนววจยน กชรผลวตตอนพนนธปอย ออ ยปลอดโรคสศชท มป ชน ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2548-2550 กชรถทชยทอดเทคโนโลยญเพรอญ เพวมญ ศนกยภชพกชรผลวตกลอวยไมอของไทยโดยอชศนยเทคโนโลยญชวญ ภชพ ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2548-2550 กชรพนฒนชระบบกชรผลวตอออยปลอดโรคใบขชวระดนบหอองปฏวบตน กว ชรเพรอญ กชรผลวตเชวงพชณวชยย ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2548-2551 กชรพนฒนชคปณภชพ และเทคนวคกชรผลวตเมลลดเทญยมของหนทอไมอฝรนงญ โดยกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2548-2552 กชรถทชยทอดเทคโนโลยญจชกกชรพนฒนชงชนววจยน สศภท ชคกชรเกษตรในเขตพรนล ทญภญ ชคตะวนนตกของประเทศไทย ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน
มก.
ปป 2535-2555 โครงกชรววจยน และพนฒนชอออยและนลชช ตชล ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551

กชรถทชยทอดเทคโนโลยญกชรจนดกชรระบบกชรผลวตพรชครบวงจรเพรอญ กชรสทงออก ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกกระทรวงววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญ

ปป 2551-2554 กชรคนดเลรอกและกชรผลวตธนญพรชไทยเพรอญ เพวมญ ประสวทธวภชพของผลวตภนณฑยสขป ภชพ ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2554 กชรปรนบปรปงพนนธปยย คศ ชลวปตนสดอวยเทคโนโลยญชวญ ภชพเพรอญ เพวมญ พรนล ทญปญ ลศกในแหลทงดวนเคลมภชคตะวนนออกเฉญยงเหนรอของประเทศไทย ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชก
ทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2554 กชรพนฒนชววธกญ ชรทดสอบอออยทนแลองโดยววธเญ พชะเลญยล งเนรอล เยรอญ และกชรนชชไปใชอประโยชนยในกชรคนดเลรอกพนนธปลย กศ ผสมทนแลอง ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปน
จชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2554 กชรเพวมญ ประสวทธวภชพกชรผลวตตอนกลอชและสรอชงสชรสชชคนญทชงโภชนชกชรในธนญพรชไทยโดยเทคโนโลยญชวญ ภชพ ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปน
ววจยน มก.
ปป 2551-2554 กชรววจยน และพนฒนชผลวตภนณฑยสขป ภชพเพรอญ เพวมญ มศลคทชจชกธนญพรชไทย ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2554 คปณคทชทชงโภชนชกชร และสหสนมพนนธยของดนชนญตชอ นอนปมลศ อวสระและธชตปอชหชรในผลวตภนณฑยตนอ กลอชธนญพรชไทย ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน
มก.
ปป 2552-2555 กชรถทชยทอดผลงชนววจยน ของฝปชยปฏวบตน กว ชรววจยน และเรรอนปลศกพรชทดลองสศชท มป ชน ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2552-2555 โครงกชรววจยน และถทชยทอดเทคโนโลยญระบบประกนนคปณภชพกชรผลวตตอนกลอชพรชผนกเศรษฐกวจ ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
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ปป 2550-2553 กชรผลวตตอนกลอชพรชสกปลเรทวโดยกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2554 กชรคนดเลรอกพนนธปยย คศ ชลวปตนสใหอทนเคลมในสภชพปลอดเชรอล โดยกชรใชอสชรเคมญ ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2552-2553 กชรศศกษชเชรอล แบคทญเรญยสทงเสรวมกชรเจรวญเตวบโตของอออย ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกสชชนนกงชนคณะกรรมกชรอออยและนลชช ตชลทรชย กระทรวงอปตสชหกรรม
ปป 2551-2554 เทคโนโลยญกชรผลวตไมอประดนบ : อโกลนญมช เพรอญ เพวมญ ศนกยภชพกชรสทงออก
ววชชกชร มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย

( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกโครงกชรศศนยยควชมเปปนเลวศทชง

ปป 2552-2553 กชรถทชยทอดเทคโนโลยญกชรผลวตกลอวยหอมทองอวนทรญยเย พรอญ กชรสทงออก ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกกระทรวงววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญ
ปป 2549-2553 กชรผลวตอออยปลอดโรคใบขชวจชกกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ เจรวญและกชรประเมวนผลในแปลงทดลอง ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกศศนยยพนน ธปวศว วกรรมและ
เทคโนโลยญชวญ ภชพแหทงชชตว สชชนนกงชนพนฒนชววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญแหทงชชตว
ปป 2553

กชรใชอสชรไคโตซชนรทวมกนบสชรเรทงกชรเจรวญเตวบโต เพรอญ เพวมญ ประสวทธวภชพกชรเพชะเลญยล งขอชวหอมมะลว ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2554
มก.

กชรประยปกตยใชอเทคนวคกชรตรวจสอบและคนดเลรอกลนกษณะทนแลองในอออยลศกผสมโดยววธเญ พชะเลญยล งเนรอล เยรอญ ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน

ปป 2554

กชรสทงเสรวมและผลวตไมอประดนบตนวใหมท:อโกลนญมชเพรอญ กชรสทงออก ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2553-2554 กชรถทชยทอดเทคโนโลยญกชรผลวตตอนกลอชไมอดอกไมอประดนบเพรอญ สรอชงอชชญพเสรวม ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกกระทรวงววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญ
ปป 2555-2556 กชรปลศกผนกตชมระบบเกษตรอวนทรญยย ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกกระทรวงววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญ
ปป 2555-2559 กชรตรวจสอบและคนดเลรอกพนนธปอย ออ ยทนแลองในสภชพเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2555-2556 เทคนวคกชรขยชยพนนธปแย ละกชรอนปรกน ษยพนน ธปกย ลอวยไมอไทย ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกสชชนนกงชนคณะกรรมกชรกชรอปดมศศกษช
ปป 2557

องคยควชมรศดอ ชอ นเกษตรอวนทรญยแย ละสรอชงเครรอขทชยเกษตรกรเพรอญ ประโยชนยทชงกชรคอช ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกกระทรวงววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญ

ปป 2557-2558 กชรเปรญยบเทญยบสชรยศดเกชะตทอกชรเจรวญเตวบโตของกลอวยไมอในสภชพปลอดเชรอล ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกบรวษทน เซลนทรนลเจล จชชกนด
ปป 2558

กชรปรนบปรปงโครงสรอชงดวนและกชชจนดศนตรศพชร เพรอญ กชรปลศกอออยแบบยนงญ ยรน ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกกระทรวงววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญ

ปป 2559-2560 กชรขยชยผลเทคโนโลยญกชรผลวตตอนพนนธปอย ออ ยปลอดโรคใบขชว ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกสชชนนกงชนคณะกรรมกชรววจยน แหทงชชตว
ปป 2559-2561 กชรอนปรกน ษยและกชรขยชยพนนธปมย นน พรนล บอชนเพรอญ เปปนแหลทงผลวตอชหชรทดแทน ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2560

กวจกรรมศศนยยกระจชยพรชพนนธปดย ญ มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2561

กชรเพวมญ ประสวทธวภชพกชรผลวตตอนกลอชและพนฒนชววธกญ ชรทดสอบกลอวยทนตทอสภชวะขชดนลชช ในสภชพปลอดเชรอล ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2561
กชชแพงแสน

ปปจจนยทญสญ งท ผลตทอกชรลดสชรสญนชชล ตชลในกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ กชแฟ ( หนวหนอชโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนสนนบสนปนววจยน มปงท เปปชมหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขต

ปป 2562-2563 โรคเหญยญ วของกลอวย: โรคพรชอปบตน ใว หมทในประเทศไทยและกชรจนดกชรแบบบศรณชกชร ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกสชชนนกงชนพนฒนชกชรววจยน กชรเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2564 ศศนยยเชรอล พนนธปกรรมพรชแหทงประเทศไทย ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2563-2564 กชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ พญชยอเพรอญ กชรผลวตสชรสชชคนญ ( หนวหนอชโครงกชรยทอย ) ไดอรบน ทปนจชกหนทวยบรวหชรและจนดกชรทปนดอชนกชรเพวมญ ควชมสชมชรถในกชรแขทง
ขนนของประเทศ (บพข)
ปป 2561-2564 กชรรวบรวมเชรอล พนนธปกรรมกลอวยหอมและกลอวยพนนธปปย ชป บชงชนวด เพรอญ กชรใชอประโยชนยเชวงพชณวชยย และศนกยภชพในกชรพนฒนชพนนธปย ( ผศรอ วท มโครงกชร ) ไดอรบน ทปน
จชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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ระดนบชชตว
- Rongrong Homhual, "กชรเพชะเลญยล งปลชยยอดอออยปลอดโรคและกชรศศกษชตอนทปนกชรผลวตในหอองปฏวบตน กว ชร", ววทยชสชรกชชแพงแสน (Kamphaengsaen Academic
Journal) สชขชววศวกรรมศชสตรย 5 (พวเศษ) (2007) 144-153
- Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Nongnapat Kunagorn, Suratwadee Jiwajinda, "กชรเพวมญ ประสวทธวภชพกชรชนกนชชรชกหนอนตชยหยชก (Stemona
collinsae Craib) ในสภชพปลอดเชรอล และกชรนชชตอนออกปลศก", วชรสชรกชรแพทยยแผนไทยและกชรแพทยยทชงเลรอก 6 (1) (2008)
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Kamonsri Srathongprom, รนตนช เอกชรนมยย, "Effects of Growth Regulators and Chitosan on
In Vitro Propagation of Aglaonema", วชรสชรววทยชศชสตรยเกษตร 44 (3) (2013) 297-307
- Rongrong Homhual, surak jamjumrus, Monthar Wongmaneeroj, นชงสชวรนตนช เอกชรนมยย, Peerapong Sangwanangkul, นชยชศศกน ดวด คปณไป ทย, Sontichai
Chanprame, "Effects of chitosan and thidiazuron on tissue culture of Khao Dawk Mali 105 rice for enhancement of nutritious substances", ววทยชศชสตรย
เกษตร 46 (1) (2015) 7-18
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Somnuk Promdang, Mr. Wutichai Thongdon ae, Prathueng Donsompai, นชงสชวรนตนช
เอกชรนมยย, Sontichai Chanprame, "Propagation of Dioscorea spp. for alternative food resources", วชรสชรววทยชศชสตรยและเทคโนโลยญ มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย 6
(1) (2017) 1-13
- Rongrong Homhual, "มนนเลรอด มนนพรนล บอชน...มชกคปณประโยชนย", วชรสชรเกษตรอภวรมยย: คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย 3 (18) (2017) 36-38
- Somnuk Promdang, Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, "Nutritional Constituents of Man Lueat (Dioscorea alata)", วชรสชร
ววชชกชรเกษตรศชสตรย กชชแพงแสน สชยววทยชศษสตรย 1 (1) (2018) 19-27
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, รนตนช เอกชรนมยย, รชตรญ คศหชพวทกน ษยธรรม, สปพทว ยย ขปนเพชร, "Surface Sterilization Technique
Combined with Citric Acid to Inhibit Browning Substancesof Coffea caneophora (Robusta) In Vitro", วชรสชรววทยชศชสตรยเกษตร 50 (2(พวเศษ)) (2019) 221-224
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชชตว
- Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Nongnapat Kunagorn, Suratwadee Jiwajinda, "กชรเพวมญ ประสวทธวภชพ กชรชนกนชชรชกหนอนตชยหยชก (Stemona
collinsaeCraib.) ในสภชพปลอดเชรอล และกชรนชชตอนออกปลศก
", กชรประชปมววชชกชรแพทยยแผนไทยฯ แหทงชชตว ครนงล ทญญ 4 (2007)
- Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Nongnapat Kunagorn, Suratwadee Jiwajinda, "กชรขยชยพนนธปหย นอนตชยหยชก(Stemona tuberosa Lour.) โดย
กชรใชอเหงอชและเทคนวคกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ
", กชรประชปมววชชกชรแพทยยแผนไทยฯ แหทงชชตว ครนงล ทญ4ญ
(2007)
- Rongrong Homhual, Supaporn Klinkong, Rewat Lersrutaiyotin, "Shoot tip Culture of Disease-free Sugarcane and Cost for Plantlets Production in
Laboratory Level", กชรประชปมววชชกชร มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน ครนงล ทญญ 4 (2007)
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Kamonsri Srathongprom, "กชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ อโกลนญมชหลชกสชยพนนธป"ย , กชชรประชปมววชชกชร
มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน ปป 2551 (2008)
- Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, surak jamjumrus, "กชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ เฟฟรนย ปปกแมลงทนบ", กชรประชปมววชชกชรมหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขต
กชชแพงแสน ปป 2551 (2008)
- Siriporn Vihokto, Lukkhana Benjawan, Rongrong Homhual, Netschanok Nuisrirung, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Risk Assessment and Bacterial Reduction
in Raw Material Preparation forCereal Health Product", the ISSAAS International Congress 2009 (2010)
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- Rongrong Homhual, Rewat Lersrutaiyotin, น.ส.รนตนช เอกชรนมยย, Chainarong Rattanakreetakul, "In vitro Selection of drought-tolerance sugarcane callus
using polyethylene glycol", กชรประชปมววชชกชร มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน ครนงล ทญญ 7 (2010)
- surak jamjumrus, Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Nathawat Khlangsap, Suratwadee Jiwajinda, "Tissue culture of Etlingera punicea
(Roxb.) R.M. Smith", กชรประชปมววชชกชรมหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน ครนงล ทญญ 7 (2010)
- Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Suratwadee Jiwajinda, Nathawat Khlangsap, Chongrak Wacharinrat, surak jamjumrus, "Production of
Etlingera punicea (Roxb.) R.M.Smith plantlets though tissue culture techniques", กชรประชปมววชชกชรพรชสวนแหทงชชตว ครนงล ทญญ 10 (2011)
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, Netschanok Nuisrirung, surak jamjumrus, นชงสชวรนตนช เอกชรนมยย, Peerapong Sangwanangkul, นชยชศศกน ดวด คปณป
ไทย, Chuanpis Aroonrungsikul, "The use of chitosan and growth regulators for enhancement nutritious active substances in KDML105 tissue culture",
กชรประชปมสนมมนชทชงววชชกชร มหชววทยชลนยเทคโนโลยญรชชมงคลตะวนนออก ครนงล ทญญ 5 (2012)
- surak jamjumrus, Sontichai Chanprame, Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, นชงสชวรนตนช เอกชรนมยย, "Using a Chitosan and Plant Growth
Regulators for Increasing Efficiency of Rice (KDML105) Tissue Culture", กชรประชปมววชชกชรครนงล ทญญ 9 มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน (2012)
- Rongrong Homhual, Rewat Lersrutaiyotin, surak jamjumrus, Sontichai Chanprame, "In vitro selection of water-deficit tolerant sugarcane by using
mannitol", กชรประชปมววชชกชรนชนชชชตว ครนงล ทญญ 11 มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน จ.นครปฐม (2014)
- surak jamjumrus, นชงสชวรนตนช เอกชรนมยย, Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Sontichai Chanprame, "Micropropagation of Cyrtosperma
johnstonii N.E.Br.", กชรประชปมทชงววชชกชรของมหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ครนงล ทญญ 52 (2014)
- Somnuk Promdang, Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, นชงสชวรนตนช เอกชรนมยย, surak jamjumrus, "Nutritional Constituents of Man Lueat
(Dioscorea alata)", กชรประชปมววชชกชรระดนบชชตว มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน ครนงล ทญญ 14 (2017)
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, นชงสชวรนตนช เอกชรนมยย, นชงรชตรญ คศหชพวทกน ษยธรรม, นชยสปพทว ยย ขปนเพชร, "Surface Sterilization
Technique Combined with Citric Acid to Inhibit Browning Substances of Coffea caneophora (Robusta) In Vitro", กชรประชปมววชชกชรและกชรนชชเสนอผลงชนววจยน
พรชเขตรออนและกศงญ รออน ครนงล ทญญ 12 (2019)
- Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Rongrong Homhual, "Shoot multiplication and water-deficit tolerant callus selection of banana ‘Kluai Hom
Tong’ by in vitro condition", กชรประชปมววชชกชรพรชสวนแหทงชชตวครนงล ทญญ 18 (2019)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รชงวนลดญเดทนในกชรประชปมววชชกชรงชนมหกรรมสมปนไพรแหทงชชตว ครนงล ทญญ 4 ณ อวมแพลค เมรองทองธชนญ กทม.
ประจชชปป 2550 เรรอญ ง "กชรเพวมญ ประสวทธวภชพกชรชนกนชชรชกหนอนตชยหยชก (Stemona collinsae Crab) ในสภชพปลอดเชรอล และกชรนชชตอนออกปลศก" จชก กรมพนฒนชกชร
แพทยยแผนไทย และกชรแพทยยทชงเลรอก
- คปณภชพงชนววจยน ภชคโปสเตอรย ประจชชปป 2551 เรรอญ ง "
กชรพนฒนชระบบกชรผลวตอออยปลอดโรคใบขชวระดนบหอองปฏวบตน กว ชรเพรอญ กชรผลวตเชวงพชณวชยย" จชก มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย กชชแพงแสน
- ประกชศเกญยรตวคณ
ป รชงวนลดญในกชรนชชเสนอผลงชนภชคโปสเตอรย สชขช สรญรววทยชกชรผลวตพรชผนก ประจชชปป 2554 เรรอญ ง "กชรผลวตตอนกลอชเรทวหอมจชกกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ " จชก
ภชคววชชพรชสวน คณะเกษตร มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย
- กชรนชชเสนอผลงชนววจยน แบบโปสเตอรยดเญ ดทน ประจชชปป 2555 เรรอญ ง "กชรใชอสชรไคโตซชนรทวมกนบสชรเรทงกชรเจรวญเตวบโตเพวมญ ประสวทธวภชพกชรสรอชงสชรสชชคนญทชงโภชนชกชรใน
กชรเพชะเลญยล งขอชวหอมมะลว 105" จชก สถชบนนววจยน และพนฒนช มหชววทยชลนยเทคโนโลยญรชชมงคลตะวนนออก
- รชงวนลงชนววจยน คปณภชพ ภชคโปสเตอรย ระดนบชมเชย ในกชรประชปมววชชกชรระดนบชชตว ครนงล ทญญ 14 พรช ประจชชปป 2561 เรรอญ ง "สชรสชชคนญทชงโภชนชกชรของมนนเลรอด" จชก
มหชววทยชลนยเกษตรศชสตรย ววทยชเขตกชชแพงแสน
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- กชรนชชเสนอผลงชนโปสเตอรยดเญ ดทน ประจชชปป 2562 เรรอญ ง "เทคนวคกชรฟอกฆทชเชรอล รทวมกนบกรดซวตรวกเพรอญ ยนบยนงล สชรสญนชชล ตชลในกชรเพชะเลญยล งเนรอล เยรอญ กชแฟ Coffea caneophora
(Robusta)" จชก ศศนยยวจว ยน และพนฒนชพรชเขตรออนและกศงญ รออน มหชววทยชลนยเทคโนโลยญพระจอมเกลอชธนบปรญ รทวมกนบศศนยยบรศ ณชกชรเทคโนโลยญเพรอญ อปตสชหกรรมไทย (TiTEC) มจธ.
และมหชววทยชลนยหอกชรคอชไทย
ผลงชนววจยน นญเล ปปนรชยกชรรวบรวมระหวทชงปป 1 มกรชคม 2541 - 13 สวงหชคม 2563
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