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โครงการววจยบ
ปป 2540
ดสารว (กปร.)

การคลดเลลอกและขยายพลนธสหศ ญญาแฝกทนเคคม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพลอญ ประสานงานในโครงการอลนเนลอญ งมาจากพระราช

ปป 2540
การสรญางสายพลนธสหศ ญญาแฝกตญานทานสารสกลดวลชพลช ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพลอญ ประสานงานในโครงการอลนเนลอญ งมาจาก
พระราชดสารว (กปร.)
ปป 2540
การอนสรกล ษศและขยายพลนธสพศ ชล เอกลลกษณศในพระบรมมหาราชวลง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากโครงการอนสรกล ษศพนล ธสกรรมพลชในพระราชดสารวสมเดคจพระเทพรลตน
ราชสสดา สยามบรมราชกสมารรฯ
ปป 2544-2546 การทดสอบปลผกและคลดเลลอกแฝกทนเคคมในสภาพแปลงทดลอง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพลอญ ประสานงานโครงการอลน
เนลอญ งมาจากพระราชดสารว (สสานลกงาน กปร.)
ปป 2545-2547 สลณฐานววทยาและกายววภาคของกลญชาพลชเศรษฐกวจชนวดใหมร ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากโครงการพระราชดสารวในสมเดคจพระนางเจญาพระบรมราชวนนร าถ
ปป 2546-2552 การผลวตสารธรรมชาตวทมญร ฤร ทธวตธ อร พลชทรไญ ดญจากพลชวงศศทานตะวลน (Asteraceae) ดญวยเทคนวคการเพาะเลรยล งเนลอล เยลอญ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสน
ววจยล มก.
ปป 2546-2552 การววเคราะหศทางพฤกษเคมรและการทดสอบววเคราะหศโดยชรวววธเร พลอญ หาสารกสาจลดวลชพลชทรมญ าจากพลชวงศศทานตะวลน (Asteraceaea) และสาหรรายสรเขรยวแกม
นลาส เงวน Hapalosiphon sp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2546-2552 ผลของสารอลลลรโลเคมวคอลทรสญ กลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ตรอความแปรปรวนของพลฒนาการและการเตวบโตของพลชบางชนวด ( ผผรญ วร ม
โครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2546-2552 ศลกยภาพของสารสกลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. และพลชชลนล สผงบางชนวดเพลอญ ใชญเปปนสารกสาจลดวลชพลช ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจาก
ทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2547-2550 กลไกทางชรวเคมรและชรวโมเลกสลของพลชตญานทานสารกสาจลดวลชพลช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2548-2550 การอนสรกล ษศและขยายพลนธสพศ รรณไมญนาสล หายากบางชนวดในวงศศบวล (Nymphaeceae) เพลอญ พลฒนาสผกร ารสรงออก ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล
มก.
ปป 2548-2551 การขยายพลนธสไศ มญปาป หายากบางชนวดโดยการเพาะเลรยล งเนลอล เยลอญ เพลอญ การอนสรกล ษศพนล ธสกรรมและการใชญประโยชนศอยรางยลงญ ยลน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสน
อสดหนสนววจยล มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพทรสญ กลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรรรววทยาของพลชในสภาพแปลง
ทดลอง ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2546-2551 ชรวววทยาของกลญชงพลชเศรษฐกวจชนวดใหมร ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2546-2552 การผลวตสารธรรมชาตวทมญร ฤร ทธวตธ อร พลชทรไญ ดญจากพลชในวงศศทานตะวลน (Asteraceae) ดญวยเทคนวคการเพาะเลรยล งเนลอล เยลอญ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสน
ววจยล มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพทรสญ กลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรรรววทยาของพลชในสภาพไรร ( หลว
หนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
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ปป 2550-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพทรสญ กลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน Fischerella sp. ตรอกระบวนการทางสรรรววทยาของพลช ( หลวหนญาโครงการ )
ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2546-2552 การววเคราะหศทางพฤกษเคมรและการสอบววเคราะหศโดยชรวววธเร พลอญ หาสารกสาจลดวลชพลชทรมญ าจากพลชวงศศทานตะวลน (Asteraceaea) ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจาก
ทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2546-2552 การศศกษาปปจจลยทรเญ หมาะสมในการเจรวญเตวบโตและสรญางสารออกฤทธวทธ างชรวภาพของสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล
ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2551-2554 การขยายพลนธสไศ มญปาป หายากและใกลญสญ
ผ พลนธสบศ างชนวด โดยการเพาะเลรยล งเนลอล เยลอญ เพลอญ การอนสรกล ษศพนล ธสกรรมและการใชญประโยชนศอยรางยลงญ ยลน ( ผผรญ วร มโครงการ )
ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2551-2555 ปปจจลยทรมญ ผร ลตรอการใหญผลผลวตและคสณภาพเสญนใยของกลญชง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2551-2555 ลลกษณะทางสรรรววทยาและพลฒนาการของถลวญ เหลลองสายพลนธสดศ เร ดรนตรอการใหญผลผลวต ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2552
การขยายพลนธสหศ มญอขญาวหมญอแกงลวงโดยการเพาะเลรยล งเนลอล เยลอญ เพลอญ การอนสรกล ษศพนล ธสกรรมและการใชญประโยชนศอยรางยลงญ ยลน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยล มก.
ปป 2552-2555 ศลกยภาพของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพจากฟางขญาวเพลอญ เปปนสารกสาจลดวลชพลชชรวภาพ ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2551-2555 การประเมวนศลกยภาพของถลวญ เหลลองสายพลนธสดศ เร ดรนของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศเพลอญ พลนล ทรภญ าคกลาง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2553
ววจยล มก.

การศศกษากวจกรรมของเอนไซมศตาญ นสารอนสมลผ อวสระในรากพลชทรไญ ดญรบล สารสกลดจากไซยาโนแบคทรเรรยHapalosiphon sp ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2553-2556 กลไกการทสาลายของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพจากไซยาโนแบคทรเรรย ตรอ กระบวนการทางสรรรววทยาของพลช ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสน
ววจยล มก.
ปป 2553-2556 กลไกลการทสาลายพลชและผลของสารสกลดหยาบจากไซยาโนแบคทรเรรยตรอการเจรวญเตวบโตของพลช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2553-2556 ผลของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพของสารสกลดจากไซยาโนแบคทรเรรยตรอการเตวบโตและพลฒนาการของพลช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2554
ระบบสารสนเทศเพลอญ การจสาแนกและตรวจตวดตามพลชชลนล ตญาส สสาหรลบประเมวนผลกระทบจากการเปลรยญ นแปลงสภาพแวดลญอม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยล มก.
ปป 2554-2556 การววเคราะหศทางพฤกษเคมรเพลอญ หาสารควบคสมวลชพลชทรมญ าจากไซยาโนแบคทรเรรย Hapalosiphon spp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2554-2556 กวจกรรมของเอนไซมศตาญ นสารอนสมลผ อวสระ ลลกษณะทางกายววภาค
และสลณฐานววทยาของรากพลชทรไญ ดญรบล สารสกลดจากไซยาโนแบคทรเรรย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2554-2556 กวจกรรมของเอนไซมศตาญ นสารอนสมลผ อวสระ ลลกษณะทางกายววภาคและสลณฐานววทยาของรากพลชทรไญ ดญรบล สารสกลดจากไซยาโนแบคทรเรรย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล
ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2555-2557 การคลดเลลอกและขยายพลนธสถศ วญล อาหารสลตวศทนเคคมบางชนวดในสภาพปลอดเชลอล เพลอญ การนสาไปใชญประโยชนศในพลนล ทรดญ นว เคคมภาคตะวลนออกเฉรยงเหนลอของประเทศ
ไทย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2555-2557 พลฒนาการและการออกดอกของขญาวสายพลนธสแศ ทญเพลอญ การผลวตขญาวลผกผสม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2556-2558 ศลกยภาพในการเปปนสารกสาจลดวลชพลชชรวภาพของพลชวงศศ Cyperaceae ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2557
ผลของบราสสวโนสเตอรอยดศตอร ปรวมาณผลผลวต และปรวมาณแคปไซซวนของพรวก (Capsicum spp.) ภายใตญภาวะความเครรยดจากการขาดนลาส ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญ
รลบทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2557

ศลกยภาพของไซยาโนแบคทรเรรยในการเปปนสารกสาจลดวลชพลชชรวภาพ ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.

ปป 2558

ศลกยภาพในการเปปนสารกสาจลดวลชพลชชรวภาพของไมยราบยลกษศ (Mimosa pigra L.) ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
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ปป 2560
การตรศงคารศบอนไดออกไซดศแบบคราสซผลชรยนแอซวดเมแทบอลวซมศ ของกระเทรยมนา: พลชนลาส ใกลญสญ
ผ พลนธสขศ องประเทศไทย ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยล มก.
ปป 2560
การววเคราะหศทางพฤกษเคมร คสณคราทางโภชนาการ และฤทธวทธ างชรวภาพของแพงพวยนลาส ทรปญ ลผกในสภาพแวดลญอมตรางกลน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยล มก.
ปป 2561

ศลกยภาพในการใชญเศษเหลลอใบตะไครญบาญ น ตะไครญหอมและเปลลอกมะขามในการเปปนสารควบคสมวลชพลช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.

ปป 2561-2563 ศลกยภาพของไซยาโนแบคทรเรรยในการเปปนสารกสาจลดวลชพลชชรวภาพ ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2561-2563 ศลกยภาพในการเปปนสารกสาจลดวลชพลชชรวภาพของธผปฤๅษรเพลอญ การควบคสมไมยราบยลกษศ ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, นางสาวสสภาพร พลนจร, "ศลกยภาพของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวนเพลอญ เปปนสารกสาจลดวลชพลช II ผลตรอการ
เคลลอญ นยญายอวเลคกตรอนในกระบวนการสลงเคราะหศแสง", วารสารววจยล ววทยาศาสตรศ 3 (1) (2004) 257-267
- Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Sumon Masuthon, วรรลตนศ บสญสนองสสภา, "Tissue
Culture of Cratoxylum formosum ssp. pruniforum", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรศเกษตร) 23 (2-3) (2005) 74-82
- Lily Kaveeta, Yupadee Paopun, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, วรระชลย ณ นคร, "Morphological and Anatomical Characteristics of Hemp
(Cannabis sativa L.) in THailand", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรศเกษตร) 37 (4) (2006) 293-302
- นางสาวไพรวน สสดทลง, Srunya Vajrodaya, Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, "Diversity of Algae in Bueng Boraphet, Nakhon Sawan Province", วารสาร
พฤกษศาสตรศไทย 2 (Special) (2010) 21-31
- นางสาวศวรพว รรณ สสขขลง, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Nuttha Sanevas, "Effect of crude extract from cyanobacteria Hapalosiphon sp. on ammonia
assimilation in some plants", วารสารพฤกษศาสตรศไทย 2 (special is) (2010) 115-122
- Morisa Kanchanasophark, Srisom Suwanwong, Narong Wongkantrakorn, Nuttha Sanevas, "Seedling growth and cell viability of plant root tips exposed
to the crude methanolic extract of Hapalosiphon", วารสารพฤกษศาสตรศไทย 4 (พวเศษ) (2012) 177-184
- Srisom Suwanwong, นายพวทวลส ววชยล ดวษฐ, "Effect of H2O2 pretreatment on seed germination, seedling growth and lipid peroxidation of rice under NaCl
condition", วารสารพฤกษศาสตรศไทย 6 (special is) (2014) 205-210
- Siriphan Sukkhaeng, Somnuk Promdang, Atinut Saejiew, Srisom Suwanwong, "Crude Extract from Tamarind (Tamarindus indica L.) Husk, Lemongrass
(Cymbopogon citratus Stapf.) and Citronella (Cymbopogon nardus Rendle.) Residues Inhibited Seed Germination and Growth of Popping Pod (Ruellia
tuberosa Linn.)", วารสารววทยาศาสตรศเกษตรและการจลดการ 2 (3) (2019) 29-36
ระดลบนานาชาตว
- Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Bioactive Compounds from Hapalosiphon sp.
on Growth of Some Weeds and Crops.", J. Weed Sci. Tech. 51 (Sup.) (2006) 128-129
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Tosapon Pornprom, "Allelochemical potential from cyanbacteria as
herbicide", J. Weed Sci. Tech 45 (Supplement) (2006) 20-21
- วราพร วรระพลากร, Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Ian James Bennett, "Variation and long term regenerative capacity of two
important tropical forage legumes: Cavalcade (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) and Stylo 184 (Stylosanthes guianensis CIAT184) in vitro",
African Journal of Biotechnology 11 (-) (2012) 15843-15851
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ดร.ศรรสม สสวรรณวงศศ

ตตาแหนหง รองศาสตราจารยศ
สบงกบด ภาคววชาพฤกษศาสตรศ คณะววทยาศาสตรศ บางเขน
- Masingboon, C., Eknapakul, T., Srisom Suwanwong, Buaphet, P., Nakajima, H., Mo, S.-K., Thongbai, P., King, P.D.C., Maensiri, S., Meevasana, W.,
"Anomalous change in dielectric constant of CaCu3Ti 4O12 under violet-to-ultraviolet irradiation", Applied Physics Letters 102 (20) (2013)
- วราพร วรระพลากร, Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Ian James Bennett, "Variation in ion accumulation as a measure of salt
tolerance in seedling and callus of Stylosanthes guianenesis.", Theoretical and Experimental Plant Physiology 25 (2) (2013) 106-115
- วราพร วรระพลากร, Malee Na-nakorn, Ian James Bennett, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, "Antioxidant Enzyme Activity in Salt Tolerant Selected
Clones of Stylo 184 (Stylosanthes guianensis CIAT 184), an Important Forage Legume", KU. J. (Nat. Sci.) 47 (4) (2013) 516-257
- นางสาวศวรพว รรณ สสขขลง, Nuttha Sanevas, Srisom Suwanwong, "Inhibition of seedling growth in giant mimosa and reduction of mitotic activity in onion
root tips caused by cyanobacterial extract", Chiang Mai Journal of Science 41 (5/1) (2014) 1150-1156
- Sukkhaeng, Siriphan, Nuttha Sanevas, Srisom Suwanwong, "Nostoc sp extract induces oxidative stress-mediated root cell destruction in Mimosa pigra
L.", BOTANICAL STUDIES 56 (-) (2015)
- Ornusa Khamsuk, Weerasin Sonjaroon, Srisom Suwanwong, Kanapol Jutamanee, Apichart Suksamrarn, "Effects of 24-epibrassinolide and the
synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under drought", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 40 (6) (2018)
- Intira Koodkaew, นางสาวชลธวชา เสนาพลนธศ, นางสาวณลฐชนา เซรงเซรยญ ง, Srisom Suwanwong, "Characterization of phytochemical profile and phytotoxic activity
of Mimosa pigra L.", Agriculture and Natural Resources 52 (2) (2018) 162-168
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- นางสางปปณรสร สนวทวงศศ ณ อยสธยา, Srisom Suwanwong, Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, "การศศกษาความทนทานของหญญาแฝกตรอสารกสาจลดวลชพลชไกล
ฟอเสทโดยววธกร ารเพาะเลรยล งเนลอล เยลอญ ", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 38 (2000)
- Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, นางสาวสสภาพร พลนจร, "ศลกยภาพของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวนเพลอญ เปปนสารกสาจลดวลชพลช I. ผลตรอการ
เคลลอญ นยญายอวเลคกตรอนในกระบวนการสลงเคราะหศแสง", การประชสมววชาการ “สาหรรายและแพลงกศตอนแหรงชาตว ครลงล ทรญ 1 (2003)
- Nuttha Sanevas, Srisom Suwanwong, Kamolpan Namwongprom, Vilai Santisopasri, "ศลกยภาพของสารออกฤทธวทธ างชรวภาพจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวนเพลอญ เปปน
สารกสาจลดวลชพลช I. ผลตรอการงอกและระยะตญนกลญาของพลช", สาหรรายและแพลงกศตอนแหรงชาตว ครลงล ทรญ 1 (2003)
- นางสาวววชชยา ครองยสต,ว Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, Malee Na-nakorn, Vilai Santisopasri, "ผลของสารสกลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน Fischerella
muscicola (Thuret) Gomont ตรอการเคลลอญ นยญายอวเลคกตรอนในกระบวนการสลงเคราะหศแสง", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 42 (2004)
- Narong Wongkantrakorn, Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, Sureeya Tantiviwat, Ladda Wongrat, "ผลของสารสกลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ตรอการเคลลอญ นยญายอวเลคกตรอนในระบบแสงสอง", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 42 (2004)
- Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, นางสาวสสภาพร พลนจร, นางสาวกลญญพวสทส ธวธ ไชยชลอ, "Effect of pH 0n Growth and Bioactive Constituents from
Hapalosiphon sp.", การประชสมววชาการ “สาหรรายและแพลงกศตอนแหรงชาตว ครลงล ทรญ 2” (2005)
- Narong Wongkantrakorn, Srisom Suwanwong, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, Ladda Wongrat, "ผลของสารสกลดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาส เงวน
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ตรอการงอกและการเจรวญเตวบโตของตญนกลญาของเมลคดพลชบางชนวด", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 43
(2005)
- นางสาวอวนทวรา ขผดแกญว, Srisom Suwanwong, "ผลของสารสกลดจากไซยาโนแบคทรเรรย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ตรอการเกวด lipid peroxidation ในพลชบาง
ชนวด", การประชสมววชาการววทยาศาสตรศและเทคโนโลยร “ววทยาศาสตรศและเทคโนโลยร นสาววถไศ ทย กญาวไกลสผสร ากล” (2005)
- วรรลตนศ บสญสนองสสภา, Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, Lily Kaveeta, Sureeya Tantiviwat, Srisom Suwanwong, "In vitro shoot multiplication
and prevention of leaf abscission of some Uvaria spp.", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 44 (2006)
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สบงกบด ภาคววชาพฤกษศาสตรศ คณะววทยาศาสตรศ บางเขน
- นางสาวอวนทวรา ขผดแกญว, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, "Effect of Bioactive Compounds from the Culture of Cyanobacteria Hapalosiphon fontinalis
(Ag.) Bornet on Mitotic Index in Allium ascalonicum L. Root Tip", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 44 (2006)
- Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, Arunee Wongpiyasatid, วลนเพคญ กลวนญ ละออง, "Effects of Gamma Radiation on Leaf Morphology and Growth of
Lotus (Nelumbo nuciffera Gaertn.).", The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007 (2007)
- Malee Na-nakorn, พรทวพยศ บสญมหามงคล, Srisom Suwanwong, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, "Propagation of Gardedia obtusifolia Roxb. through
tissue culture", การประชสมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 45 (2007)
- อวนทวรา ขผดแกญว, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, "Effect of Bioactive compounds from cyanobacteria Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet on lipid
peroxidation, ammonia assimilation and photosynthetic pigment in Mimosa ptgra L.", การประชสมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 45 (2007)
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, ภววนทศ พานวชพรพลนธส,ศ ณรงคศ วงศศกนล ทรากร, Malee Na-nakorn, Nuttha Sanevas, "Rice straw for algal control in collection
and cultured tank", IWGS Annual Symposium 2007 (2007)
- อวนทวรา ขผดแกญว, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, "Effect of cyanobacteris (Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet) extract on mitosis in Allium cepa L.
root tip", 8th National Grad Research Conference (2007)
- พสฒตว า พลนจร, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Poontariga Harinasut, "Bioactivity of crude extracts and exometabolite from cyanobacteria (Scytonema
varium TISTR 8277) on photosynthetic electron transport", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 46 (2008)
- อวนทวรา ขผดแกญว, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, "Effect of Cyanobacteria, Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet., Extracts on Ammonia Assimilation in
Some Plants", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 46 (2008)
- นางสาวนภลสวรรณ โมพลนธศ, Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, "Effect of cyanobacterium (Fischerella muscicola (Thuret) Gomont) Extracts on Lipid
Peroxidation and Photosynthetic Pigments in Some Weeds", การประชสมววชาการระดลบปรวญญาตรร ครลงล ทรญ 1 คณะววทยาศาสตรศ มก. (2009)
- สาววนร ลายทอง, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, "Shoot multiplication of Afgekia mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir. and A. sericea Craib", การประชสม
ววชาการพฤกษศาสตรศแหรงชาตว ครลงล ทรญ 3 (2009)
- Siriphan Sukkhaeng, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Nuttha Sanevas, "Effects of cyanobacterial (Hapalosiphon sp.) extract on lipid peroxidation in
some weeds", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 47 (2009)
- Juthamas Neetiwatanapong, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, "Effects of cytokinin on in vitro shoot multiplication of Cinnamomum porrectum
(Roxb.) Kosterm", การประชสมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 47 (2009)
- Nuttha Sanevas, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Srunya Vajrodaya, raweewan thunthawanich, "Study on factors effecting growth of
cyanobacterium Hapalosiphon sp.", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 48 (2010)
- Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, นส.วราพร วรระพลากร, "In vitro micropropagation of cavalcade (Centrosema pascuorum cv.
Cavalcade)
", การประชสมววชาการพฤกษศาสตรศแหรงประเทศไทยครลงล ทรญ 4 (2010)
- นายสลนตว สาระพล, Nuttha Sanevas, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, "Effects of Cyanobacteria Crude Extract,Hapalosiphon sp.,on Growth and Cell
Viability of Root Tips in some Plants", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 48 (2010)
- นางสาวไพรวน สสดทลง, Nuttha Sanevas, Srunya Vajrodaya, Srisom Suwanwong, "ความหลากหลายของสาหรรายในบศงบอระเพคด จลงหวลดนครสวรรคศ", การประชสมววชาการ
พฤกษศาสตรศแหรงประเทศไทย ครลงล ทรญ 4 (2010)
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Nuttha Sanevas, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Narong Wongkantrakorn, "Growth Inhibition of
Bloom-forming Algae and Cyanobacteria by Rice Straw", การประชสมววชาการระดลบปรวญญาตรร ครลงล ทรญ 2 คณะววทยาศาสตรศ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรศ (2010)
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- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Srunya Vajrodaya, Nuttha Sanevas, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Narong Wongkantrakorn, "Effects of rice
straw extracts on seed germination, seedling growth and lipid peroxidationin giant mimosa (Mimosa pigra L.)", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรศ ครลงล ทรญ 48 (2010)
- มลทนภรณศ ใหมรคามว, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, "Appropriate factors in electrolyte leakage measurement of ruzi grass
(Urochloa ruziziensis (R. Germ. & C.M. Evrard) Crins) under drought stress", การประชสมทางววชาการเสนอผลงานววจยล ระดลบบลณฑวตศศกษา ครลงล ทรญ 11 (2010)
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polyethylene glycol in two clones of ruzi grass (Urochloa ruziziensis (R.Germ.
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