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โครงการววจยบ
ปป 2536-2538 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากกระทรวง
ศศกษาญณปช นปร ผรานทาง JSPS
ปป 2537-2538 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากกระทรวง
ศศกษาญณปช นปร ผรานทาง JSPS
ปป 2538
Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากกระทรวง
ศศกษาญณปช นปร ผรานทาง JSPS
ปป 2540-2542 การปรตบปรรงพตนธรกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพตนธรทย นกรดสกาหรตบการผลตตเอธานอลจากนนาก ตาลไซโลส ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรน
จากNRCT-JSPS
ปป 2540-2542 การปรตบปรรงพตนธรกรรมของยณสตยเพรอช เพตมช ครณคราทางโภชนาการสกาหรตบใชผเปปนยณสตยอาหารสตตวย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากศศนยยพนต ธรวศต วกรรมและเทคโนโลยณ
แหรงชาตต
ปป 2541-2542 การปรตบปรรงพตนธรกรรมของยณสตยเพรอช เพตมช ครณคราทางโภชนาการสกาหรตบใชผเปปนยณสตยอาหารสตตวย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากศศนยยพนต ธรวศต วกรรมและเทคโนโลยณ
แหรงชาตต
ปป 2540-2542 การปรตบปรรงพตนธรกรรมของยณสตยเพรอช เพตมช ครณคราทางโภชนาการสกาหรตบใชผเปปนยณสตยอาหารสตตวย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากกระทรวงวตทยาศาสตรย และ
เทคโนโลยณ
ปป 2542
การปรตบปรรงพตนธรกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพตนธรทย นกรดสกาหรตบการผลตตเอธานอลจากนนาก ตาลไซโลส ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากโครงการ
ความรรวมมรอกตบตรางประเทศ (JSPS-NRCT)
ปป 2542
การปรตบปรรงพตนธรกรรมของยณสตยเพรอช เพตมช ครณคราทางโภชนาการสกาหรตบใชผเปปนยณสตยอาหารสตตวย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากศศนยยพนต ธรวศต วกรรมและเทคโนโลยณ
ชณวภาพแหรงชาตต
ปป 2542

ความหลากหลายทางชณวภาพของจรลนต ทรยในปปาชายเลน ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานกองทรนสนตบสนรนการวตจยต

ปป 2542-2546 การคตดเลรอกสายพตนธรสย ตต วยเศรษฐกตจชนตดใหมรเพรอช การสรงออก โดยใชผเครรอช งหมายโมเลกรล ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานคณะกรรมการวตจยต แหรงชาตต
ปป 2548-2550 การพตฒนาเชรอน นตวคลณโอโพลณฮโณ ดรไวรตสเพรอช ใชผในการกกาจตดหนอนเจาะสมอฝฝาย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากNRCT-JSPS
ปป 2548-2550 การจกาแนกยณสตยทใชณ ชผในอรตสาหกรรมการผลตตเครรอช งดรมช แอลกอฮอลยดวผ ยเทคนตคดผานอณศวทต ยา ( หตวหนผาโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2548-2550 การประยรกตยใชผเซลลยเพาะเลณยน งของแมลงเพรอช งานวตจยต ดผานเทคโนโลยณชวณ ภาพ ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2548-2551 การถรายทอดเทคโนโลยณการแปรรศปและการควบครมครณภาพผลตตภตณฑยจากสมรนไพร ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาเทคนตคเพรอช พตฒนาวตธกณ ารสกตดสารหอมจากไมผดอกหอมไทย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาฤทธตตธ าผ นจรลนต ทรณยขย องพรชสมรนไพรพรนน บผานเพรอช การประยรกตยใชผ ( หตวหนผาโครงการยรอย ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาศตกยภาพของพรชสมรนไพรพรนน บผานเพรอช ประโยชนยทางการแพทยยและการเกษตร ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2548-2551 เทคนตคดผานชณวโมเลกรลเพรอช การศศกษาและวตจยต ความหลากหลายของจรลนต ทรณยย ( หตวหนผาโครงการยรอย ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
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ปป 2548-2552 การถรายทอดเทคโนโลยณจากการพตฒนางานวตจยต สศภร าคการเกษตรในเขตพรนน ทณภช าคตะวตนตกของประเทศไทย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2548-2552 การถรายทอดเทคโนโลยณการแปรรศปและการควบครมครณภาพผลตตภตณฑยจากสมรนไพร ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2551-2553 การใชผประโยชนยวสต ดรอนต ทรณยเย หลรอทตงน จากภาคเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวตนตกของประเทศไทย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรน
วตจยต มก.
ปป 2551-2553 การผลตตหตวเชรอน จรลนต ทรณยเย พรอช ทกาปรยป หมตกจากวตสดรเหลรอทตงน ทางการเกษตร ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2551-2553 เมตาจณโนมตคสยของจรลนต ทรณยดย นต เพรอช การประยรกตยใชผทางการเกษตรอรตสาหกรรม และการแพทยย ( หตวหนผาโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2554

ความหลากหลายของยณสตยทสชณ รผางเอนไซมยไลเปสในระบบนตเวศทะเล ( หตวหนผาโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.

ปป 2554-2556 การคตดเลรอกและการพตฒนาเซลลยเอกลตกษณยของหนอนเจาะสมอฝฝายเพรอช การผลตตเชรอน นตวคลณโอโพลณฮโณ ดรไวรตส ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต
มก.
ปป 2553-2555 การผลตตลตพดต จากกลณเซอรอลโดยโอลตเอจตนสต ยณสตย เพรอช การใชผสาก หรตบการผลตตไบโอดณเซล ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานคณะกรรมการวตจยต แหรงชาตต
ปป 2554-2557 ความหลากหลายและนตเวศนยวทต ยาของยณสตยเอนโดไฟตยและยณสตยอพณ ไต ฟตยจากใบของพรชเศรษฐกตจในประเทศไทย และการผลตตสารสรงเสรตมการเจรตญพรชออกซตนโดย
สายพตนธรทย คชณ ดต เลรอกวรามณประสตทธตภาพสศงพรผอมกตบการศศกษาชณววตถกณ ารสตงเคราะหย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานกองทรนสนตบสนรนการวตจยต
ปป 2554-2557 ความหลากหลายและนตเวศวตทยาของยณสตยเอนโดไฟตยและยณสตยอพณ ไต ฟตยจากใบของพรชเศรษฐกตจในประเทศไทย และการผลตตสารสรงเสรตมการเจรตญพรชออกซตนโดย
สายพตนธรทย คชณ ดต เลรอกวรามณประสตทธตภาพสศงพรผอมกตบการศศกษาชณววตถกณ ารสตงเคราะหย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานกองทรนสนตบสนรนการวตจยต
ปป 2555-2557 การศศกษาครณสมบตตขต องสารตผานจรลนต ทรณยจย ากยณสตยทะเล ( หตวหนผาโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2556

การใชผประโยชนยจากไหมขผาวโพดและฤทธตทธ างชณวภาพของสารสกตด ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.

ปป 2556

ความหลากหลายของยณสตยทสชณ รผางเอนไซมยอนต เวอรยเทสจากดอกไมผหอม ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.

ปป 2554-2558 ความหลากหลายและนตเวศวตทยาของยณสตยเอนโดไฟตยและยณสตยอพณ ไต ฟตยจากใบของพรชเศรษฐกตจในประเทศไทย และการผลตตสารสรงเสรตมการเจรตญพรชออกซตนโดย
สายพตนธรทย คชณ ดต เลรอกวรามณประสตทธตภาพสศงพรผอมกตบการศศกษาชณววตถกณ ารสตงเคราะหย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานกองทรนสนตบสนรนการวตจยต
ปป 2555-2556 ความหลากหลายและนตเวศนยวทต ยาของยณสตยเอนโดไฟตยและยณสตยอพณ ไต ฟตยจากใบของพรชเศรฐตกจต ในประเทศไทย และการผลตตสารสรงเสรตมการเจรตญพรชออกซตนโดย
สายพตนธรทย คชณ ดต เลรอกวรามณประสตทธตภาพสศงพรผอมกตบการศศกษาชณววตถกณ ารสตงเคราะหย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานกองทรนสนตบสนรนการวตจยต
ปป 2556-2557 การใชผโอโซนลผางกระเพราและโหระพาเพรอช ความปลอดภตยสกาหรตบผศบผ รตโภคและการสรงออก ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากสกานตกงานพตฒนาการวตจยต การเกษตร
(สวก.)
ปป 2557
การศศกษาประสตทธตภาพของสารประกอบเคมณสกตดจากไหมขผาวโพด ในการลดระดตบปรตมาณกรดยศรคต และยตบยตงน การเจรตญของ Aspergillus flavus ( ผศรผ วร มโครงการ )
ไดผรบต ทรนจากทรนอรดหนรนวตจยต มก.
ปป 2558-2559 ความหลากหลายของแบคทณเรณยในพรนน ทณพช รร จตงหวตดนราธตวาสและศตกยภาพของแบคทณเรณยในการนกาไปใชผประโยชนยดาผ นอรตสาหกรรม ( หตวหนผาโครงการ ) ไดผรบต
ทรนจากสกานตกงานคณะกรรมการพตเศษเพรอช ประสานงานโครงการอตนเนรอช งมาจากพระราชดการต ปรตชญาเศรษฐกตจพอเพณยง
ปป 2559-2560 ความหลากหลายของแบคทณเรณยในพรนน ทณพช รร จตงหวตดนราธตวาสและศตกยภาพของแบคทณเรณยในการนกาไปใชผประโยชนยดาผ นอรตสาหกรรม ( หตวหนผาโครงการ ) ไดผรบต
ทรนจากสกานตกงานคณะกรรมการพตเศษเพรอช ประสานงานโครงการอตนเนรอช งมาจากพระราชดการต (กปร.)
ปป 2559-2562 การวตจยต และพตฒนาเชรอน จรลนต ทรณยทย เชณ หมาะสมสกาหรตบอรตสาหกรรมการผลตตอาหารสตตวยและการเกษตร-ปศรสตต วย ( หตวหนผาโครงการ ) ไดผรบต ทรนจากบรตษทต พณเอสเอส
อตนโนเวชตนช จกากตด
ปป 2560-2563 ความหลากหลายของแบคทณเรณยทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทณเรณยสณมวร งกลรลมทณไช มรสมสมซตลเฟอรย (purple non-sulfur bacteria) ในปปาพรรและ
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Antonie van Leeuwenhoek 108 (3) (2015) 633-647
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ระดตบชาตต
- Patcharaporn Phupaibul, Manee Tantirungkij, ORAWAN CHOUNTRAGOON, "Antimicrobial Activity of Crude Extracts of Tacca Chantrieri.", การประชรม
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มหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรย วตทยาเขตกกาแพงแสน ครตงน ทณ4ช (2007)
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", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness. (2007)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Chainarong Rattanakreetakul, Roongnapa Korpraditskul, Manee Tantirungkij, ORAWAN
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