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โครงการววจยบ
ปป 2554-2557 การศศกษาหนนาทชขท องยชนในวกถอช อโตฟาจชทเทช กชยท วขนองกชบการเพกมท จจานวนของไวรชสตชบอชกเสบบช ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากศกนยนวทก ยาการขชนข สกงดนานทรชพยากร
ธรรมชาตกเขตรนอนภายใตนโครงการมหาวกทยาลชยวกจยช แหรงชาตก สจานชกงานคณะกรรมการการอจดมศศกษา มหาวกทยาลชยเกษตรศาสตรน
ปป 2555

ผลของการตกดเชชอข ไวรชสตชบอชกเสบบชตอร การแสดงออกของยชนทชเท กชยท วขนองในกระบวนการออโตฟาจช ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.

ปป 2555-2557 แอคตกโนมชยสชทในดกนนาเกลชอและสารออกฤทธกทธ างชชวภาพตรอเซลลนมะเรรง ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
ปป 2557
ความสชมพชนธนระหวรางความหลากหลายของยชนในวกถอช อโตฟาจชกบช ความเสชยท งตรอการเกกดโรคมะเรรงตชบทชเท กชยท วขนองกชบการตกดเชชอข ไวรชสตชบอชกเสบบช ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดน
รชบทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
ปป 2558-2560 การวกเคราะหนการเปลชยท นแปลงโปรตชนทชงข หมดในวกถอช อโตฟาจชเมชอท ตกดเชชอข ไวรชสตชบอชกเสบบช ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
ปป 2557-2558 การพชฒนาเพกมท ประสกทธกภาพการทดสอบเชชอข Campylobacter ในไกรหนนารงงานดนวยอนจภาคเฟอรนโรแมคเนตกกและซกลกก าน ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากสจานชก
งานคณะกรรมการวกจยช แหรงชาตก
ปป 2558-2560 การวกเคราะหนโปรตชนในวกถอช อโตฟาจชโดยเทคนกคโปรตกโอมกกซนเมชอท ตกดเชชอข ไวรชสตชบอชกเสบบช ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
ปป 2559-2561 บทบาทของเอรนไกลโคซกเลชชนท ของโปรตชนบนผกวเชชอข ไวรชสตชบอชกเสบบชในการเกกดกระบวนการออโตฟาจช ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
ปป 2559-2562 กระบวนการกจาจชดไนโตรเจนดนวยกระบวนการพารนเชชยท นไนตรกฟเฟ คชชนและอนามรอก ดนวยระบบบจาบชดนขาจ เสชยแบบบศงประดกษฐนและชชวภาพทชมท เช ครชอท งจชกรกล ( ผกรน วร ม
โครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
ปป 2560
การทดสอบประสกทธกภาพของสารสกชดจากพชชสกจลสะคนาน (Piperspp.) เพชอท ยชบยชงข Colletotrichum spp. ทชกท อร โรคแอนแทรกโนสในพรกก ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช
ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
ปป 2562
การกจาจชดไนโตรเจนจากนขาจ เสชยทชมท ปช รกมาณบชโอดชตาจท แตรปรกมาณไนโตรเจนสกง (นขาจ เสชยทชผท าร นกระบวนการบจาบชดทางชชววกทยาแบบไมรใชนอากาศ อาทก นขาจ เสชยจากกอง
ขยะ) ดนวยกระบวนการพารนเชชยท ลไนตรกเตชชนและอนามรอกซนเพชอท นจานขาจ ทชผท าร นการบจาบชดแลนวนจากลชบมาใชนประโยชนนหรชอใชนซาจข ( ผกรน วร มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยช มก.
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- Kannika Duangmal, Chaivat Kittigul, Kantimanee Pradermwong, นางสาวปวชณา สจขสอาด, ดร.วสจ ปฐมอารชย,น "Actinomycetes from Solar Salterns and Their
Biological Activities", การประชจมทางวกชาการ ครชงข ทชท 50 มหาวกทยาลชยเกษตรศาสตรน (2012)
- นางสาวศกนรชตนน แสงวกเชชยร, Chaivat Kittigul, Porntippa Lekcharoensuk, Ingorn Kimkong, Chetsada Pothiratana, "Production and Characterization of
Monoclonal Antibody Specific to Recombinant Nucleoprotein of Influenza A Virus", การประชจมเสนอผลงานวกจยช ระดชบบชณฑกตศศกษาแหรงชาตก ครชงข ทชท 25 บชณฑกต
วกทยาลชย มหาวกทยาลชยศกลปากร (2012)
- นางสาวเบญนจวรรณ กนงหจย, Chaivat Kittigul, Porntippa Lekcharoensuk, Ingorn Kimkong, "Production and Characterization of Monoclonal Antibody specific
to Recombinant Non-structural protein 3ABC of Foot and Mouth Disease Virus", การประชจมเสนอผลงานวกจยช ระดชบบชณฑกตศศกษาแหรงชาตก ครชงข ทชท 25 บชณฑกตวกทยาลชย
มหาวกทยาลชยศกลปากร (2012)
- ภชทรกชนยน มชศรก ,ก Chaivat Kittigul, ปนชดดา เทพอชคศร, อภกชยช ประชาสจภาพ, อกงอร กกมกง, "Cloning and Expression of Hepatitis B Surface Antigen in Mammalian
cell line", การประชจมวกชาการแหรงชาตกครชงข ทชท 10 มหาวกทยาลชยเกษตรศาสตรน วกทยาเขตกจาแพงแสน (2013)
- กชรชตนน จงปฟตทก รชพยน, Chaivat Kittigul, Ingorn Kimkong, อภกชยช ประชาสจภาพ, นงลชกษณน พจทธกรกช ษนกลจ , ดวงรชตนน จจลอชกษร, ปนชดดา เทพอชคศร, "Construction and
Production of Recombinant Antibody against Hepatitis B Surface Antigenin Mammalian Cells", การประชจมวกชาการมหาวกทยาลชยเกษตรศาสตรนครชงข ทชท 53 (2015)
- นชนทพร ทองวกจตก ร, ประเวทยน ตจยน เตรมวงศน, Kooranee Tuitemwong, Chaivat Kittigul, "Characterization of monoclonal antibodies specific to Escheriachia coli
O157:H7", The 55th Kasetsart Annual Conference (2017)
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- Areerat Kunanopparat, Nattiya Hirankarn, Chaivat Kittigul, Ingorn Kimkong, "Expression profiles of autophagy-related genes ATG4B, ATG7 and ATG12
induced by hepatitis B virus", 5th International Singapore Symposium of Immunology (2012)
- Supaporn Phanwilai, Chaivat Kittigul, pongsak noophan, "The Recovery of Anammox Suspended Growth Cultures under Depleted Nutrient
Conditions", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management (2014)
- นางสาวปารกฉตช ร นกลแนบแกนว, Chaivat Kittigul, Patcharaporn Siwayappahm, "Isolation and identification of chitinolytic bacteria from mangrove forest soil",
The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, The Thai Society for Biotechnology (TSB) (2015)
- Worakanog Kanogradarom, Kooranee Tuitemwong, Chaivat Kittigul, Pravate Tuitemwong, "Characterization of Highly Specific Monoclonal Antibody
against Campylobacter jejuni", AOAC 130th Annual meeting and Exposition (2016)
- Phisurang Konjanda, Chaivat Kittigul, "Detection of E. coli O157:H7 by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique.", The International
Kasetsrt University Science and Technology Annual Research Symposium (IKUSTARS) 2016 (2016)
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