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โครงการววจยบ
ปป 2538-2542 โครงการสรงเสรธมกลกมร วธจยช และพชฒนาพชนธกพร ชพ ตระกกลถชวถ ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช
ปป 2543-2544 การประเมธนคราทางเศรษฐกธจของโครงการความรรวมมพอระหวรางประเทศไทยและประเทศออสเตรเลลยภายใตดการสนชบสนกนจาก ACIAR ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช
ทกนจากรชฐบาลออสเตรเลลย
ปป 2546

การพชฒนาโมเลกกลเครพอถ งหมายสกาหรชบลชกษณะทนแลดงในอดอย ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานคณะกรรมการวธจยช แหรงชาตธ

ปป 2549-2553 เทคโนโลยลชวล ภาพเพพอถ การพชฒนาพชนธกถร วถช เขลยวไทย ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากศกนยรพนช ธกวศธ วกรรมและเทคโนโลยลชวล ภาพแหรงชาตธ สกานชกงานพชฒนาวธทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยลแหรงชาตธ
ปป 2526-2555 การปรชบปรกงพชนธกมร นช สกาปะหลชง ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2545-2551 โครงการวธจยช เพพอถ พชฒนาศชกยภาพการผลธตและการใชดประโยชนรเจตมกลเพลธงแดงในเชธงการคดาและอกตสาหกรรม ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช
มก.
ปป 2547-2550 ปปจจชยทลมถ ผล ลตรอการพชฒนาความเขดมแขขงของธกรกธจชกมชนจรเขดสามพชน อกาเภออกทร อง จชงหวชดสกพรรณบกรล ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2548-2551 การสรดางความแปรปรวนทางพชนธกกรรมใหดกบช เจตมกลเพลธงแดงเพพอถ การคชดเลพอกและปรชบปรกงพชนธกร ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2549-2551 การวธเคราะหรและแยกยลนทลเถ กลยถ วขดองกชบการตอบสนองตรอสภาวะแลดงในอดอยโดยวธธล cDNA-AFLP ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2549-2551 การสการวจและรวบรวมพชนธกทร มถล ศล กช ยภาพในการผลธตสาร plumbagin และการผลธตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชพอล ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกด
หนกนวธจยช มก.
ปป 2550

การสรดางเครพอขรายการผลธตเมลขดพชนธกขร าด วชกมชนจรเขดสามพชน อกาเภออกทร อง จชงหวชดสกพรรณบกรล ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.

ปป 2550-2553 การใชดดเล อขนเอกกากชบพชนธกกรรมวรานชชกมดลกกทลมถ ศล กช ยภาพดดานการเกษตร ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2550-2553 การปรชบปรกงพชนธกวร าร นชชกมดลกก เพพอถ เพธมถ ศชกยภาพการผลธตสารทกตยธ ภกมสธ าก หรชบใชดในทางการเกษตรโดยการเพธมถ ชกดโครโมโซมและการกรอกลายพชนธกร ( หชวหนดา
โครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2550-2553 การอนกรกช ษรพชพ สมกนไพรและการใชดประโยชนร เพพอถ การเกษตรแบบยชงถ ยพน เพพอถ สนองพระราชดการธ โครงการอนกรกช ษรพนช ธกกรรมพพช อชนเนพอถ งมาจากพระราชดการธ
สมเดขจพระเทพรชตนราชสกดา ฯ สยามบรมราชกกมารล ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2550-2553 ศชกยภาพของสมกนไพรวงศรขงธ ในการตรอตดานราสาเหตกโรคพพช : วรานชชกมดลกก ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2535-2555 โครงการวธจยช และพชฒนาอดอยและนลาก ตาล ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2549-2554 การพชฒนาพชนธกสร บกดร าก ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากบรธษทช โพรเทคเตอรร นธวทรธชนถช (ประเทศไทย) จกากชด
ปป 2550-2551 ชกดโครงการสรดางองครความรกแด ละพชฒนาดดานอดอย โครงการยรอยทลถ 1.3 การสรดางพชนธกอร อด ยดชดแปลงพชนธกกรรมใหดมนล ากล ตาลสกงและตดานทานสารกกาจชดวชชพพช ( หชว
หนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานคณะกรรมการอดอยและนลาก ตาลทราย กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2550-2552 การตอบสนองทางสรลรวธทยาของตดนยาสกบทลถถ าร ยยลนโพรลลนตรอการขาดนลาก ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากบรธษทช เอส ซล จล เปเปอรร จกากชด (มหาชน)
ปป 2550-2553 การผลธตพรอพชนธกแร ละแมรพนช ธกสร ายพชนธกดร โล ดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอถ เพพอถ สรดาง seed nursery ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานพชฒนาการวธจยช การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2551-2553 โครงการปรชบปรกงพชนธกสร บกดร าก ไมรมสล ารพธษ ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากบรธษทช ปตท. เคมธคอล จกากชด (มหาชน)
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ปป 2550-2553 ศชกยภาพพพชสมกนไพรวงศรขงธ ในการตรอตดานราสาเหตกโรคพพช : วรานชชกมดลกก ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2551
การวธเคราะหรเครพอถ งหมายโมเลกกลทลเถ ชพอถ มโยงกชบลชกษณะเปอรรเซขนตรนากล มชนสกงในทานตะวชนโดยใชดประชากรทลเถ ปปน double haploid ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกน
จากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2550-2553 การเพธมถ ศชกยภาพการผลธตสารทกตยธ ภกมใธ นพพชวงศรขงธ เพพอถ ใชดประโยชนรดาด น การเกษตร : วรานชชกมดลกก ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2551-2556 โครงการการพชฒนาเทคโนโลยลการปลกกปาลรมนลาก มชนเพพอถ พลชงงานทดแทนในพพนล ทลภถ าคตะวชนตก ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากโครงการศกนยรความเปปนเลธศทาง
วธชาการ มหาวธทยาลชยเกษตรศาสตรร
ปป 2552-2553 การถรายยลนตดานทานสารกกาจชดวชชพพชและยลนเพธมถ การสะสมนลาก ตาลเขดาสกเร ซลลรออด ยทลคถ ดช เลพอก ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานคณะกรรมการอดอยและ
นลาก ตาลทราย กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2552-2555 การวธเคราะหรเชธงเศษรฐสชงคมในระบบการปลกกขดาวเพพอถ ใชดปจป จชยการผลธตอยรางมลประสธทธธภาพในเขตพพนล ทลถ Mukim Bagan Serai,อกาเภอ Kerian,รชฐ Perak เพขน
นธนซกลารรตอนเหนพอ ประเทศมาเลเซลย ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากDepartment of Public Service, Malaysia
ปป 2553-2554 การปรชบปรกงพชนธกสร บกดร าก ใหดมทล รงพกมร ตดนเตลยล และผลผลธตตรอไรรสงก ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากบรธษทช ซลเมนตรไทยโฮลดธงล จกากชด
ปป 2552-2553 ศกนยรความเปปนเลธศทางเทคโนโลยลชวล ภาพปาลรมนลาก มชนเพพอถ พลชงงานทดแทน ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานคณะกรรมการการอกดมศศกษา
ปป 2553-2555 การพชฒนาเทคนธคเพาะเลลยล งเนพอล เยพอถ และการถรายยลนในสชก (Tectona grandis) ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2553-2555 การศศกษารกปแบบของการแสดงออกของยลน invertase กชบการสะสมนลาก ตาลซกโครสในอดอย ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2551-2556 โครงการพชฒนาเทคโนโลยลการปลกกปาลรมนลาก มชนเพพอถ พลชงงานทดแทนในพพนล ทลภถ าคตะวชนตก ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากโครงการศกนยรความเปปนเลธศทาง
วธชาการ มหาวธทยาลชยเกษตรศาสตรร
ปป 2551-2554 การพชฒนาพชนธกทร านตะวชนเพพอถ ทนทานตรอสภาพแหดงแลดงและดธนเคขม ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2553

การใชดสารไคโตซานรรวมกชบสารเรรงการเจรธญเตธบโต เพพอถ เพธมถ ประสธทธธภาพการเพาะเลลยล งขดาวหอมมะลธ ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.

ปป 2553

การประยกกตรใชดลายพธมพรดเล อขนเอเพพอถ จกาแนกสายพชนธกกร ลดวยนลาก วดา ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.

ปป 2553-2555 การประเมธนพชนธกแร ละพชฒนาการขยายพชนธกกร ลดวยนลาก วดาเพพอถ การคดา ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2553-2557 โครงการรรวมมพอและพชฒนาพชนธกพร ชพ เศษฐกธจ:ถชวถ เขลยว ถชวถ เหลพอง และสบกดร าก ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานคณะกรรมการวธจยช แหรงชาตธ
ปป 2553-2559 การพชฒนาพชนธกยร างโดยใชดเทคโนโลยลขนลช สกง ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากศกนยรวจธ ยช ยาง ฉะเชธงเทรา กรมวธชาการเกษตร
ปป 2555-2560 การปรชบปรกงพชนธกเร พพอถ เรรงการปลกกเลลยล งสบกดร าก พชนธกใร หมรสาก หรชบเปปนพลชงงานและอาหารสชตวร ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานพชฒนาวธทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยลแหรงชาตธ (สวทช.)
ปป 2555-2557 การศศกษาความสชมพชนธรระหวรางความสามารถในการทนตรอสภาวะขาดนลาก จกาลองกชบการเกธด DNA methylation ในอดอย ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกด
หนกนวธจยช มก.
ปป 2555-2559 การตรวจสอบและคชดเลพอกพชนธกอร อด ยทนแลดงในสภาพเพาะเลลยล งเนพอล เยพอถ ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2556-2558 การแสดงออกของยลนและการโคลนยลนทลเถ กลยถ วขดองกชบการสรดางสาร osmoprotectant ในปาลรมนลาก มชนภายใตดสภาพขาดนลาก ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกน
อกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2555-2558 การควบคกมการแสดงออกของยลนทลเถ กลยถ วขดองกชบการสรดาง lignin เพพอถ ปรชบปรกงคกณภาพการผลธตเอทานอลจากชานอดอย ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชก
พชฒนาบชณฑธตศศกษาและวธจยช ดดานวธทยาศาสตรรและเทคโนโลยล สกานชกงานคณะกรรมการอกดมศศกษา
ปป 2557-2558 การบรงชลแล ละแยกยลนทลอถ อด ยใชดตอบสนองตรอสภาพดธนเคขมนดอยถศงปานกลาง ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช (สกว.)
ปป 2557-2558 การปรชบปรกงพชนธกอร อด ยใหดทนดธนเคขมโดยวธธกล ารเพาะเลลยล งเนพอล เยพอถ รรวมกชบการกรอกลายพชนธกร ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช
ปป 2557-2558 โครงการศกนยรวทธ ยาการชลวมวลการเกษตรและพลชงงาน ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากงบประมาณมหาวธทยาลชยแหรงชาตธ
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ปป 2558

การปรชบปรกงพชนธกสร าหรรายเพพอถ ผลธตพลชงงานทดแทนโดยการชชกนกาการกลายพชนธกแร ละการคชดเลพอกเทลยม ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.

สบงกบด

ภาควธชาพพชไรรนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ปป 2558-2560 การเพธมถ ศชกยภาพการผลธตมชนสกาปะหลชงเพพอถ การใชดประโยชนรสองประการ: ใบมชนหมชก และหชวสด ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากทกนอกดหนกนวธจยช มก.
ปป 2558-2559 การบรงชลแล ละแยกยลน Dehydration Responsive Element Binding (DREB) ทลอถ อด ยใชดตอบสนองตรอสภาพดธนเคขม ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงาน
คณะกรรมการวธจยช แหรงชาตธ
ปป 2558-2560 ปปจจชยทางเศรษฐสชงคมทลมถ ผล ลตรอการพชฒนาการผลธตเมลขดพชนธกขร าด วในเขตพพนล ทลจถ งช หวชดนครสวรรคร ภาคเหนพอตอนลรางของไทย ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจาก
สกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช
ปป 2559-2560 การพชฒนา gene targeted marker เพพอถ ใชดคดช เลพอกอดอยทนดธนเคขมนดอยและปานกลาง ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธ
จชย
ปป 2559-2560 นวชตกรรมการปรชบปรกงพชนธกอร อด ยโดยเทคโนโลยลชวล ภาพ ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช
ปป 2559-2560 การศศกษาบทบาทของคารรบอนสลนนาเงธ
ด นในหญดาทะเลบรธเวณชายฝปงฝ ตะวชนออกของประเทศไทย ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานคณะกรรมการวธจยช
แหรงชาตธ
ปป 2560-2562 การคชดเลพอกสายตดนอดอยทนดธนเคขมจากการกรอกลายพชนธกใร หดทนดธนเคขมโดยการฉายรชงสล ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช (สก
ว.)
ปป 2561-2562 การปรชบปรกงแตรงจลโนมอดอยโดยใชดเทคนธค CRISPR/Cas เพพอถ พชฒนาพชนธกกรรมใหมร ( หชวหนดาโครงการยรอย ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช (
สกว.)
ปป 2561-2562 การปรชบปรกงพชนนอด
ธร อยอยรางแมรนยกาโดยเทคโนโลยลชวล ภาพ ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกนการวธจยช (สกว.)
ปป 2561-2563 ประสธทธธภาพการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอถ อดอยภายใตดแสงจาก LED สปคตรชมตรางๆ ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกพชฒนาบชณฑธตศศกษาและการวธจยช ดดานวธทยา
สาสตรรและเทคโนโลยล
ปป 2560-2561 การศศกษาบทบาทของคารรบอนสลน าเงธนในหญดาทะเลบรธเวณชายฝปงฝ ตะวชนออกของประเทศไทย ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานกองทกนสนชบสนกน
การวธจยช
ปป 2562-2563 การกระจายตชวความหลากหลาย และความสามารถในการผลธตสารชลวผลธตภชณฑรของเชพอล ราเอนโดไฟทรจากพพชในระบบนธเวศปปาชายเลนไทย ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดด
รชบทกนจากสกานชกงานพชฒนาเศรษฐกธจจากฐานชลวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2562-2563 การประยกกตรเทคนธคครธสเปอรรแคสในการสรดางอดอยพชนธกทร นดธนเคขม ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานพชฒนาการวธจยช การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การใชดเทคโนโลยลครธสเปอรรในการสรดางสายพชนธกอร อด ยทนแลดง ( ผกรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทกนจากสกานชกงานการวธจยช แหรงชาตธ (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบชาตธ
- Sontichai Chanprame, "In Vitro Antibiotic Resistance Determination of Stylosanthes hamata and Dendrobium Earsakul for Gene Transformation",
วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร / Agricultural Science Journal 37 (2) (2006) 137-144
- Sontichai Chanprame, "Induced Morphological Variation in Alternanthera reineckii
via In vitro Gamma Irradiation", วธทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวธศวกรรมศาสตรร 4 (1) (2006) 34-40
- Pornpun Pooprompuntu, Sirikul Wasee, Sontichai Chanprame, Peerasak Srinives, Jun Abe, "Molecular Marker Analysis of Days to Flowering
in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill).", Kasetsart Journal Natural Science. 40 (3) (2006) 573-581
- Anchalee Raweerotwiboon, Sontichai Chanprame, Julapark Chunwongse, "Genetic Transformation of Large-DNA Fragments of Tomato ‘L3708’
to‘Seedathip3’ via Agrobacterium tumefaciens", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 37 (6(พธเศษ)) (2006) 205-209
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- สกมนา เหลพองฐธตกธ าญจนา, Sermsiri Chanprame, Sontichai Chanprame, "Regeneration and Transformation by Agrobacterium-mediatedGene transfer in
Ruzi Grass (Brachiaria ruziziensis)", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 38 (2) (2007) 159-166
- Patcharin Tanya, Sontichai Chanprame, Sombat Chinawong, Peerasak Srinives, "Genetic Diversity in Asian Physic Nuts as Evaluated by RAPD Markers",
วารสารวธชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal) 26 (1) (2008) 36-47
- รชกชนก โคโต, ปารธชาตธ เบธรนร สร, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Effect of Thickness of Thin Cell Layer on Proliferation of Dendrobium Orchid
PLBs", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 39 (2) (2008) 255-262
- เพชรรชตนร จชนทรทธณ, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Plumbagin Production from Cell Cultures of Plumbago indica L.", Agricultural Science
Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 39 (2) (2008) 191-200
- Supavadee Tawaro, Potjamarn Suraninpong, Sontichai Chanprame, "Germination and Regeneration of Cymbidium findlaysonianum Lindl. on a
Medium Supplemented with Some Organic Sources", Walailak J. of Science and Technology 5 (2) (2008) 125-135
- Sontichai Chanprame, Nongluk Teinseree, Suntaree Yingjajaval, "Chlorophyll fluorescence parameters as indicators for water stress trait in sugarcane",
Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 39 (2) (2008) 201-214
- กชญจนา แซรเตลยว, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Testing of Selective Agents for Stylosanthes hamata Transformation", Agricultural
Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 40 (2) (2009) 149-156
- Sermsiri Chanprame, Sontichai Chanprame, Siriluck Iamtham, "The variation in morphology and plumbagin content of plumbago indica L. regenerated
from hairy root", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 40 (1) (2009) 15-24
- ธชญมาศ นธยมญาตธ, Nongluk Teinseree, Sontichai Chanprame, "Appropriate Solvent for the Extraction of Seed Protein Indicating Purity and Variety of
Certain Field Crop Using Ultra-thin Layer Isoelectric Focusing", วธทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวธศวกรรมศาสตรร 7 (3) (2009)
1-11
- สายใจ ชกรตช นา, Sermsiri Chanprame, Sontichai Chanprame, "Plumbagin content and genetic variation of Plumbago indica Linn. regenerated from callus
culture", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 40 (2) (2009) 175-184
- นางสาวลลธดา อาจสกงเนธน, Sontichai Chanprame, Buppa Kongsamai, "Genetic Diversity of Sunflower (Helianthus annuus L.) Inbreds Using Morphological
Characteristics and AFLP markers", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 41 (2) (2010) 175-184
- ประกาย มานกา, Thammasak Thongket, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Seed Storage Proteins Extraction for Sweet Corn Varietals
Identification by Ultrathin-layer Isoelectric Focusing Technique", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร) 41 (1) (2010) 121-127
- ปปยนารถ ศรชชย, Siriluck Iamtham, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Spheroplasts isolation and regeneration of Spirulina platensis",
Agricultural science Journal 41 (3) (2010) 415-422
- จกรภล รณร ศรลใหมร, Sermsiri Chanprame, Sontichai Chanprame, "Induction of genetic variation in Curcuma xanthorrhiza Roxb. by chromosome doubling and
mutagenesis", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 42 (3) (2011) 373-380
- นายสกบนธ หธนจชนทรร, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Expression of antisense LIM gene in transgenic Eucalyptus camaldulensis Dehnh",
วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 43 (3) (2012) 197-206
- นายสกบนธ หธนจชนทรร, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Expression of FRO2 gene in transgenic Eucalyptus camaldulensis and its effect on
ferric chelate reductase in Eucalyptus leaves", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 43 (3) (2012) 207-216
- วธชา สธงหรลอ, อชญชธสา ปานแกดว, Nongluk Teinseree, Sermsiri Chanprame, Sontichai Chanprame, "Shoots Induction from Young Peduncle and Petiole and
the Optimization of Agrobacterium-Mediated Gene Transfer in Physic Nut (Jatropha curcas L.) cv. ‘Korat’", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 44 (1) (2012) 17-30
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- Sontichai Chanprame, กกาไล เรลยนหชตถกรรม, ปปยรชษฎร เจรธญทรชพยร, ภาณล ทองพกานชก, ศธรกธ ลก เกษา, พรชชย จกฑามาศ, "Optimization of Cryopreservation Technique of
Rattan’s Embryo", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 44 (1) (2013) 53-62
- ชนากานตร ลชกษณะ, Sontichai Chanprame, "Expression of BOR1 gene and determination of boron concentration in oil palm under different levels of
boron supplementation", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 45 (2) (2014) 153-162
- Sontichai Chanprame, ปปทมา ศรลนากล เงธน, Nongluk Teinseree, "Partial cloning and in siligo ontology annotation of APETALA (AP1)Transcription factor in
sugarcane", วธทยาศาสตรเกษตร 45 (3) (2014) 249-257
- ปปทมา ศรลนากล เงธน, Sontichai Chanprame, "Study of DNA methylation in sugarcane, wild sugarcane and F1 interspecific hybrid", วธทยาศาสตรรเกษตร 45 (3)
(2014) 259-268
- Rongrong Homhual, surak jamjumrus, Monthar Wongmaneeroj, นางสาวรชตนา เอการชมยร, Peerapong Sangwanangkul, นายชกศกช ดธด คกณไก ทย, Sontichai
Chanprame, "Effects of chitosan and thidiazuron on tissue culture of Khao Dawk Mali 105 rice for enhancement of nutritious substances", วธทยาศาสตรร
เกษตร 46 (1) (2015) 7-18
- ชมภกนชก ลธมล ประสาท, Sontichai Chanprame, Ponsiri Liangsakul, Sermsiri Chanprame, "Allelopathic assessment of transgenic Dendrobium Sonia Bom 17",
วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 46 (2) (2015) 115-125
- เยาวพรรณ สนธธกลก , Sontichai Chanprame, Peerasak Srinives, Sermsiri Chanprame, "Tissue culture and antibiotic resistance determination of teak tissue
for gene transformation", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 46 (2) (2015) 101-113
- ดร. ปปทมา ศรลนากล เงธน, Pechrada Pinjai, สกมตธ ร คกณเจตนร, Sontichai Chanprame, "Seagrass Carbon Accumulation at KhungKraben Bay Royal Development
Study Center, Chanthaburi Province", วารสารพพชศาสตรรสงขลานครธนทรร 3 (พธเศษ) (2016) 29-35
- ประกาย อรอนวธมล, เยาวพรรณ สนธธกลก , Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Agrobacterium-mediated Transformation of gus and mgfp Reporter
Genes into Teak Tissue", วารสารเกษตรพระจอมเกลดา 35 (3) (2017) 145-154
- ดร. พชนทธพา ลธมล สงวน, Sontichai Chanprame, Sermsiri Chanprame, "Callus Induction and Plantlets Regeneration from Mature Ray Floret of
Chrysanthemum", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 48 (3) (2017) 322-333
- ดร. พชนทธพา ลธมล สงวน, Sontichai Chanprame, อธทธธฤทธธด อชงล วธเชลยร, ดร.ปปทมา ศรลนากล เงธน, Sermsiri Chanprame, "Gamma Ray Induced Mutation in
Chrysanthemum and Detection of DNA polymorphism by AFLP", วารสารวธทยาศาสตรรเกษตร 48 (3) (2017) 334-345
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Somnuk Promdang, Mr. Wutichai Thongdon ae, Prathueng Donsompai, นางสาวรชตนา
เอการชมยร, Sontichai Chanprame, "Propagation of Dioscorea spp. for alternative food resources", วารสารวธทยาศาสตรรและเทคโนโลยล มหาวธทยาลชยเกษตรศาสตรร 6
(1) (2017) 1-13
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- Prakit Somta, วารกณล โสมนชส, Buppa Kongsamai, Sontichai Chanprame, Sutkhet Nakasathien, ธลระยกทธ ตกจด นธ ดา, วรวธทยร โสรชจจาภธนนช ทร, วรภา สลหลชกษณร, สมวงศร
ตระกกลรกงร , Peerasak Srinives, "New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Molecular Ecology Resources 8 (5) (2008)
1155-1157
- Peerasak Srinives, Kitsanachandee R , Chalee T , Sommanas W , Sontichai Chanprame, "Inheritance of resistance to iron deficiency and identification
of AFLP markers associated with the resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", PLANT AND SOIL 335 (1-2) (2010) 423-437
- อรอกมา รกงร นดอย, Sontichai Chanprame, ดร.ธลระยกทธ ตกจด นธ ดา, Ian Godwin, Chris Lambrides, Peerasak Srinives, "Characterization, inheritance, and molecular
study of opaque leaf mutant in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version) 13 (4) (2010)
219-226
- สกณวล ลช ยร หมชนหมาด, Ponsiri Liangsakul, Vittaya Punsuvon, Sontichai Chanprame, Peerasak Srinives, "Seasonal effects on bunch components and fatty
acid composition in Dura oil palm (Elaeis guineensis)", African Journal of Agricultural Research 6 (7) (2011) 1835-1843
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Accumulation in Sugarcane (Saccharum spp.)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (6) (2014) 869-879
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increased lipid productivity in Chlorella sp.", Bioprocess and Biosystems Engineering 41 (5) (2018) 613-619
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Science and Technology 21 (6) (2019) 1367-1377
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
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- อชญชธสา ปานแกดว, Nongluk Teinseree, Sontichai Chanprame, "Callus and Shoot Induction from Young Peduncle and Petiole of Physic Nut (Jatropha
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- Rongrong Homhual, Rewat Lersrutaiyotin, surak jamjumrus, Sontichai Chanprame, "In vitro selection of water-deficit tolerant sugarcane by using
mannitol", การประชกมวธชาการนานาชาตธ ครชงล ทลถ 11 มหาวธทยาลชยเกษตรศาสตรร วธทยาเขตกกาแพงแสน จ.นครปฐม (2014)
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