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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การปรนบปรรงพนนธยพชพ , การผลวตผนก

โครงการววจยบ
ปป 2547-2549 Field Triais of L. hirsutum LA 1777 Intogaession Lines. ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากGerman Development Cooperation (GTZ)
ปป 2547-2549 การปรนบปรรงสภาพดวนปลศกและการเตรสยมตรนกลราในกระบะเพาะ เพพอพ การผลวตผนกกวนใบอยยางตยอเนพอพ งในโรงตาขยาย ( หนวหนราโครงการยยอย ) ไดรรบน ทรนจากสกานนก
งานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2547-2549 การพนฒนาทางเลพอกใหมยในภาคเกษตร: การผลวตผนกครณภาพเพพอพ การคราสกาหรนบกลรมย เกษตรกรรายยยอยในจนงหวนดนครปฐม ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสกานนก
งานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2547-2549 การเพวมพ รอบการผลวตผนกคะนราในโรงเรพอนตาขยาย ( หนวหนราโครงการยยอย ) ไดรรบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2548

การใชรผาร ไมยทอเพพอพ การผลวตผนกและผลไมร ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสถาบนนพนฒนาอรตสาหกรรมสวงพ ทอ

ปป 2549
Application of Molecular Markers to Broaden the Genetic Base of Tomato for Improve Tropical Adaptation and Durable Resistance. ( หนว
หนราโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากGTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit)
ปป 2549-2553 การจนดการเชพอช พนนธรกรรมพรวก ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากศศนยยพนน ธรวศว วกรรมและเทคโนโลยสชวส ภาพแหยงชาตว สกานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยส
แหยงชาตว
ปป 2549
การศศกษาประเมวนศนกยภาพเพพอพ การววจยน และพนฒนาทรนพยากรชสวภาพเชวงเกษตรนวเวศววทยาเขตกกาแพงแสน สกาหรนบการเรสยนรศแร ละการทยองเทสยพ ว ( ผศรร วย มโครงการ )
ไดรรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2554 การปรนบปรรงพนนธรพย รวกตรานทานไวรนส CMV และ CVMV ( หนวหนราโครงการยยอย ) ไดรรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2554 การปรนบปรรงพนนธรพย รวกเพพอพ อรตสาหกรรมและการสกนดสารสกาคนญ ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2554 การปรนบปรรงพนนธรพย รวกเลพอช ยและกศงพ เลพอช ยเพพอพ การผลวตภายใตรสภาพโรงเรพอน ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2551

โครงการศศกษาจนดทกาคศมย อพ มาตรฐานหนยอไมรฝรนงพ และการนกาไปใชร ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสกานนกงานมาตรฐานสวนคราเกษตรและอาหารแหยงชาตว

ปป 2555-2556 โครงการศศกษาความเผผดของพรวกเพพอพ การครา ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสกานนกงานมาตรฐานสวนคราเกษตรและอาหารแหยงชาตว
ปป 2555-2558 โครงการทดสอบฟฟลมย สลายตนวไดรทางชสวภาพในแตงกวาและมะเขพอเทศ ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2555-2558 ศศกษาความตรานทานบสโกโมไวรนสในมะเขพอเทศ พรวก และ ถนวพ เขสยว ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากGIZ/AVRDC
ปป 2556-2557 โครงการความรยวมมพอในการทดสอบสายพนนธรมย ะเขพอเทศตรานทานโรคเหสยพ วเขสยวและใบหงวกเหลพองรยวมกนบภาคเอกชน ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสกานนกงาน
พนฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยสแหยงชาตว
ปป 2555-2558 ศศกษาความตรานทานบสโกโมไวรนสในมะเขพอเทศ พรวก และ ถนวพ เขสยว ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากAVRDC
ปป 2555-2558 Collection and Characterization of Thai Native Chili ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2555-2558 การประเมวนพนนธศแย ละพนฒนาพนนธรพย รวกพพนช เมพอง ( ผศรร วย มโครงการ ) ไดรรบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Pariyanuj Chulaka, Kajijarus Piromthamsiri, Sutevee Sukprakarn, Krung Sitathani, Chamnong Somkul, "การใชรผาร ไมยทอเพพอพ การผลวตผนกและผลไมร", Colour Way
12 (65) (2006) 23-26
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- Sujin Patarapuwadol, วารสรตน นย สมประทรม, รนชดาภรณย เขสยวหวาน, Krung Sitathani, Sirikul Wasee, "Screening of Cucumber mosaic virus and Chili veinal
mottle virus resistance sources in Capsicum spp.", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3 (พวเศษ)) (2008) 376-379
- วารสรตน นย สมประทรม, Sujin Patarapuwadol, Krung Sitathani, Sirikul Wasee, "Field Trials of Chilli veinal mottle virus Resistance Sources in Capsicum spp.",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (3 (พวเศษ)) (2009) 39-42
- พนทธนนนทย เรพองววทยาโชตว, Suntaree Yingjajaval, Krung Sitathani, "Biomass and Major Nutrient Content of Chiness Kale Grown in Color Net-houses",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (1) (2009) 85-96
- Sujin Patarapuwadol, Sirikul Wasee, Krung Sitathani, นางสาววารสรตน นย สมประทรม, "Inheritance of resistance to Chilli veinal mottle virus isolate KPS9
(ChiVMV-KPS9) in Pepper (Capsicum annum)", วารสารโรคพพช 25 (1-2) (2011) 45-55
ระดนบนานาชาตว
- Hanson PM, Krung Sitathani, Sadashiva AT, Yang RY, Graham E, Ledesma D, "Performance of Solanum habrochaites LA1777 introgression line hybrids
for marketable tomato fruit yield in Asia.", EUPHYTICA 158 (1-2) (2007) 167-178
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Krung Sitathani, ววทยา เศรษฐววทยา, ธวนชชนย เจรวญชนยไพบศลยย, "Effect of plant spacing and number of plants per hill on yield of yard-long bean under nylon
net in 3 seasons", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงช ทสพ 46 (2008)
- Sujin Patarapuwadol, Sirikul Wasee, Krung Sitathani, "Screening of Cucumber mosaic virus and Chili veinal mottle virus resistance sources in Capsicum
spp.", การประชรมววชาการพพชสวนแหยงชาตวครนงช ทสพ 7 “ พพชสวนไทยใตรรมย พระบารมส ” (2008)
- Sirikul Wasee, Krung Sitathani, Julapark Chunwongse, "Tropical Vegetable Research and Development Center Pepper Germplasm Management", การ
ประชรมววชาการพพชสวนแหยงชาตวครนงช ทสพ 7 “ พพชสวนไทยใตรรมย พระบารมส ” (2008)
ระดนบนานาชาตว
- Sujin Patarapuwadol, วารสรตน นย สมประทรม, Krung Sitathani, Sirikul Wasee, "New source of resistance to Thai isolate of Cucumber mosaic virus and Chili
venial mottle virus in Capsicum germplasm collection", The XIVth EUCARPIA meeting on Genetic s and Breeding of Capsicum and Engplant (2010)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวนลชมเชยในการนกาเสนอผลงานภาคโปสเตอรย สาขาพพชผนก พพชผนก ประจกาปป 2551 เรพอพ ง "การคนดเลพอกพนนธรพย รวกตรานทานโรคใบดยางแตงและใบดยางประของพรวก" จาก ภาค
ววชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน และ ศศนยยวจว ยน และพนฒนาพพชผนกเขตรรอน
ผลงานววจยน นสเช ปปนรายการรวบรวมระหวยางปป 1 มกราคม 2547 - 11 สวงหาคม 2563

พวมพยครนงช ลยาสรดเมพอพ 11/8/63

หนรา 2 จาก 2

