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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2545-2551 การศศกษาศนกยภาพการผลวตและการพนฒนาระบบเกษตรทวยช งชน ยพนในพพนพ ทวลช มถล นพาน นถาน ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2546-2550 การเปรวยบเทวยบตผนตอพลนบทวมช อว ยศใถ นทผองถวนช กนบตผนตอทวใช ชผเปปนการคผา ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2546-2550 การววจยน เพพอช พนฒนาการปลศกพลนบอยถางเปปนการคผาในพพนพ ทวสช งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2547-2550 การพนฒนาบรรจลภณ
น ฑยพลนบสดและพลนบแหผง ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2547-2550 ผลของการชถวยผสมเกสรทวมช ตว อถ การเปลวยช นแปลงคลณภาพและผลผลวตของพลนบทวปช ลศกเปปนการคผาบางพนนธลย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2548-2550 การถถายทอดเทคโนโลยวเรพอช ง "การววจยน เพพอช พนฒนากาปลศกพลนบอยถางเปปนการคผาในพพนพ ทวสช งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน
มก.
ปป 2550-2554 การศศกษาศนกยภาพการผลวต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2550
โครงการววจยน และถถายทอดงานววจยน สศปถ ระชาชน : โครงการบรรเทาทลกผศปผ ระสบปปญหาอลทกภนยในปป2549 โครงการววจยน ยถอยทว1ช โครงการผลวตอาหารสนตวยโดยใชผมนน
เสผนสะอาดและอาหารหมนกสนาหรนบโคและกระบพอในเขตพพนพ ทวนช านพ ทถวม ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2545-2551 การศศกษาววจยน เพพอช การฟฟนฟ ฟศระบบนวเวศเกษตรและการพนฒนาชลมชนชนบทอยถางยนงช ยพนในพพนพ ทวลช มถล นพาน นถาน ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2551-2554 การววจยน เพพอช คนดเลพอกสายพนนธลมย ะขามปปอมและการพนฒนาการปลศกเลวยพ ง เพพอช สนนบสนลนโครงการภศฟาป พนฒนา ในพระราชดนารวสมเดดจพระเทพรนตนราชสลดาฯสยาม
บรมราชกลมารว ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหถงชาตว
ปป 2551
การตวดตามผลโครงการถถายทอดเทคโนโลยวการผลวตพลนบบนพพนพ ทวสช งศ
ของจนงหวนดเลย จนงหวนดเพชรบศรณย และจนงหวนดพวษณลโลก ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2551
ววจยน มก.

การปลศกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum L.) Roxb.) เปปนพพชนพาน มนนทดแทนเพพอช ผลวต Biodiesel ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลน

ปป 2551-2555 การศศกษาความสนมพนนธยระหวถางรศปแบบการปลศกพพช
กนบระบบนวเวศเกษตรบนพพนพ ทวสช งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การขยายพนนธลตย นผ Tea Tree โดยววธกว ารเพาะเลวยพ งเนพอพ เยพอช ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2551-2554 การศศกษาการปลศกไมผผลยพนตผนแบบผสมผสานเพพอช การพนฒนาการใชผทดชว นว อยถางยนงช ยพน ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากเงวนรายไดผมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553 โครงการยถอยทวช 1 การจนดการทางเขตกรรมทวเช หมาะสมสนาหรนบการปลศกมะขามปปอมเปปนการคผาบนพพนพ ทวสช งศ ของจนงหวนดนถาน ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากสนานนก
งานคณะกรรมการววจยน แหถงชาตว
ปป 2553-2556 การววจยน เพพอช พนฒนาววธกว ารผลวตกลผายางพาราคลณภาพเพพอช สนนบสนลนการเพวมช ศนกยภาพการผลวตยางพาราของประเทศ ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลนจากทลน
อลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การศศกษาการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพพนพ ทวสช งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผ
รนบทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2557 การใชผเทคโนโลยวทเชว หมาะสมบางประการสนาหรนบ
พนฒนาการผลวตพลนบในประเทศไทย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางววระศรว เมฆตรง

ตตาแหนหง นนกววจยน เชวยช วชาญ
สบงกบด ศศนยยวจว ยน และถถายทอดเทคโนโลยวการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ปป 2553-2555 ผลของ Micro-Climate ทวมช ตว อถ การพนฒนาและคลณภาพ
ของพลนบพนนธลซย ชว ศ ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2555 ศนกยภาพของการปลศกพลนบหวาน ( Diospyros kaki L.,
non-astringent persimmon )ในพพนพ ทวสช งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณย ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การจนดการธาตลอาหารพพชสนาหรนบพลนบพนนธลซย ชว ศ
( Diospyros kaki L., cv Xichu) ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การใชผตนผ ตอกลางเพพอช การพนฒนาปรนบปรลงคลณภาพพลนบ ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553

การศศกษาการขยายพนนธลโย ดยววธทว เชว หมาะสมของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.

ปป 2553

การศศกษาการปลศกไมผผลยพนตผนแบบผสมผสานเพพอช การพนฒนาการใชผทดชว นว อยถางยนงช ยพน ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.

ปป 2553-2555 การจนดการกถอนและหลนงเกดบเกวยช วเพพอช ชะลอการสศญเสวย
ของพลนบฝาดพนนธลซย ชว ศ ( Diospyros kaki L., cv Xichu ) ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2557 การปรนบปรลงพนนธลพย ลนบดผวยเทคนวคการเพาะเลวยพ งเนพอพ เยพอช ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2557 การววจยน และพนฒนาเพพอช เพวมช ประสวทธวภาพระบบการปลศกยางพารา การผลวตนพาน ยางพาราและการใชผประโยชนยจากไมผยางพารา ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจาก
ทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2557 ผลของ Micro-Climate ทวมช ตว อถ การพนฒนาและคลณภาพของพลนบพนนธลซย ชว ศ ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลน
ววจยน มก.
ปป 2553-2557 ศนกยภาพของการปลศกพลนบหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพพนพ ทวสช งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณย ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลน
จากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2554-2556 การใชผประโยชนยจากนพาน มนนทวทรวทผชว ลวตในประเทศไทยในการพนฒนาผลวตภนณฑยเพพอช สลขภาพโดยใชผเทคโนโลยวระดนบนาโน
: 1. ผลวตภนณฑยแผถนปปองกนนเชพอพ จลลนว ทรวยเย พพอช ใชผระงนบกลวนช ในรองเทผา 2. ผลวตภนณฑยสเปรยยปอป งกนนเชพอพ จลลนว ทรวยเย พพอช ใชผระงนบกลวนช เทผา ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน
มก.
ปป 2553-2555 การจนดการกถอนและหลนงเกดบเกวยช วเพพอช ชะลอการสศญเสวยของพลนบฝาดพนนธลซย ชว ศ ( Diospyros kaki L., cv Xichu ) ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน
มก.
ปป 2553-2557 การใชผเทคโนโลยวทเชว หมาะสมบางประการสนาหรนบพนฒนาการผลวตพลนบในประเทศไทย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การววจยน เพพอช พนฒนาววธกว ารผลวตกลผายางพาราคลณภาพเพพอช สนนบสนลนการเพวมช ศนกยภาพการผลวตยางพาราของประเทศ ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลด
หนลนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การปลศกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เปปนพพชนพาน มนนทดแทนเพพอช ผลวต Biodiesel ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลด
หนลนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การจนดการธาตลอาหารพพชสนาหรนบพลนบพนนธลซย ชว ศ (Diospyros kaki L., cv Xichu) ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2554-2556 การสรผางมศลคถาจากวนตถลดบว ทางการเกษตรเพพอช สลขภาพและเครพอช งสนาอาง ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2555-2558 การพนฒนาการผลวต การสกนดและการววเคราะหยสารและนพาน มนนหอมระเหยจากยศคาลวปตนส และเสมดดขาว ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2555-2558 การสนารวจ คนดเลพอกแมถไมผ และการขยายพนนธลไย มผยคศ าลวปตนส และ เสมดดขาว เพพอช การผลวตนพาน มนนหอมระเหยในประเทศไทย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลด
หนลนววจยน มก.
ปป 2555-2558 การสนารวจ คนดเลพอกแมถไมผ และการขยายพนนธลไย มผยคศ าลวปตนส เสมดดขาว และ ทวทรว เพพอช การผลวตนพาน มนนหอมระเหยในประเทศไทย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจาก
ทลนอลดหนลนววจยน มก.
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รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางววระศรว เมฆตรง

ตตาแหนหง

นนกววจยน เชวยช วชาญ

สบงกบด

ศศนยยวจว ยน และถถายทอดเทคโนโลยวการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ปป 2556-2557 การประเมวนเพพอช เพวมช ศนกยภาพการปลศกมะขามปปอมเชวงการคผาของเกษตรกรภายใตผโครงการภศฟาป พนฒนา เขตพพนพ ทวตช าน บลบถอเกลพอใตผ อนาเภอบถอเกลพอใตผ จนงหวนดนถาน
( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหถงชาตว
ปป 2556-2558 การประเมวนเพพอช เพวมช ศนกยภาพการปลศกมะขามปปอมเชวงการคผาของเกษตรการภายใตผโครงการภศฟาป พนฒนา เขตพพนพ ทวตช าน บลบถอเกลพอใตผ อนาเภอบถอเกลพอ จนงหวนดนถาน
( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหถงชาตว
ปป 2557

การววจยน เพพอช เพวมช ศนกยภาพการผลวตหญผาหวานในประเทศไทย ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.

ปป 2557
การศศกษาสารพฤกษเคมว และการออกฤทธวทธ างชววภาพของสารสกนดจากพลนบอถอนและพลนบดวบเศษเหลพอจากการรถวงหลถนเพพอช เพวมช มศลคถาและการใชผประโยชนย ( ผศรผ วถ ม
โครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2557-2559 การววจยน และพนฒนาการใชผประโยชนยสารออกฤทธวทธ างชววภาพ
จากผลพลนบใหผเกวดมศลคถาเพวมช แกถผลผลวตทวไช มถสามารถจนาหนถายไดผ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2558
ววจยน มก.

การผลวตสารสนาคนญ จากพลนบอถอนและพลนบดวบเศษเหลพอจากการรถวงหลถน และการประยลกตยใชผในผลวตภนณฑยเวชสนาอาง ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลน

ปป 2558

การพนฒนากระดาษเคลพอบดผวยแทนนวนจากผลพลนบฝาดเพพอช ใชผเปปนถลงหถอผลไมผ ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.

ปป 2558

ประสวทธวภาพทางชววภาพของแทนนวนจากผลพลนบทวมช ตว อถ การควบคลมโรคพพช ( หนวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.

ปป 2557-2558 ผลของสารเคมวบางชนวดทวมช ตว อถ การแตกตาของพลนบพนนธลฟย ยศ ทศ ปชว ลศกในประเทศไทย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2559-2561 การพนฒนาคลณภาพผลผลวตและการยพดอายลการวางจนาหนถายพลนบพนนธลฟย ยศ โล ดยการใหผแคลเซวยม โบรอน รถวมกนบการใชผ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene (
ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากมศลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2560-2562 ผลของจวบเบอเรลลวคแอซวดและสาร 1- เมทวลไซโคลโพรพวนทวมช ตว อถ การยพดอายล
การเกดบรนกษาและคลณภาพของผลพลนบพนนธลซย ชว ศ ( ผศรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากทลนอลดหนลนววจยน มก.
ปป 2560-2561 การพนฒนาการปลศกทนบทวมในพพนพ ทวกช งชศ รผอน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากมศลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2561-2562 การพนฒนาการปลศกทนบทวมในพพนพ ทวกช งชศ รผอน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากมศลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2562-2563 การพนฒนาการปลศกทนบทวมในพพนพ ทวกช งชศ รผอน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทลนจากมศลนวธโว ครงการหลวง
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Olarn Tuntawiroon, ศวรวว รรณ ตนงพ แสงประทวป, บลษกร ประดวษฐนวยกลล, สลพจนย ประทวปถวนช ทอง, สนกขว แสนสลภา, Weerasri Mektrong, "การออกแบบบรรจลภณ
น ฑยขนสถงพลนบ
สด", วารสารววทยาศาตรยเกษตร 38 (6พวเศษ) (2007) 87-90
- เฉลวมเกวยรตว รลงถ นภากลล, Yaovapa Aramsirirujiwet, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "Capability of Tea Tree ?Melaleuca alternifolia (Maiden &
Betche) Cheel? Essential Oil to Inhibit Plant Pathogenic Fungi In Vitro", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 41 (2) (2010) 297-300
- Chaisit Thongjoo, Weerasri Mektrong, Buabang Ya-oop, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, "Effect of Calcium-Boron Application
on Leaf Nutrient Concentrations and Yield in ‘Xichu’ and ‘Fuyu’ Persimmons (Diospyros kaki L.)", วารสารพพชศาสตรยสงขลานครวนทรย 3 (Suppl. (1)) (2016) 1-9
- Jenjira Chumpookam, อดวศกน ดวธ จวราสลคนธย, Weerasri Mektrong, Issaya Namiki, "Effect of Chitosan Coating on Postharvest Quality of ‘Xichu’ Persimmon",
ววทยาศาสตรยเกษตร 47 (3) (2016) 181-184
- ปปยวรรณ ชะนะ, Issaya Namiki, Weerasri Mektrong, Jenjira Chumpookam, Krisana Krisanapook, "Effects of 1-Methylcyclopropene and Low Temperature
on Postharvest Quality of ‘Fuyu’ Persimmon", ววทยาศาสตรยเกษตร 48 (3 ) (2017) 169-172
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นางววระศรว เมฆตรง

ตตาแหนหง นนกววจยน เชวยช วชาญ
สบงกบด ศศนยยวจว ยน และถถายทอดเทคโนโลยวการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
- สายนผาผศงพ เหลาพะวนง, Jenjira Chumpookam, Issaya Namiki, Weerasri Mektrong, Krisana Krisanapook, "Effects of Calcium Boron and Gibberellic Acid on
Quality Improvement of ‘Fuyu’ Persimmon", Thai Journal of Science and Technology 8 (1) (2019) 10-19
ระดนบนานาชาตว
- Siriwan Tungsangprateep, Ratchaneewan Kulchan, Wasan Toonkham, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, Bussakorn Praditniyakul, Pattra
Maneesin, Sakkhee Sansupa, "Development of Consumer Packaging for Fresh Persimmons", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 172-181
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In
Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (3) (2011) 473-480
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Weerasri Mektrong, "Development of Consumer Packaging for Fresh Persimmons", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรยรย ครนงพ ทวช 44 (2006)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "Tea Tree (Melaleuca alternifolia); A new potencial crop for Thai agricultural and agro-industrial", การประชลม
ววชาการวนนสถาปนาสถาบนนผลวตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปป วนนทวช 8 สวงหาคม 2549 ณ หผองประชลม ชนนพ 9 ตศกปฏวบตน กว ารววจยน กลาง มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Effects of “Tausue (Diospyros lotus)“ Rootstocks on
the Growth of Three Persimmon Cultivars", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 44 (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Benjarach Thongyeun, Buabang Ya-oop, "The Opinion of
Farmer on the Highland of Phetchabun Province
about Strawberry and Persimmon Cultivation
", ประชลมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 45 (2007)
- Weerasri Mektrong, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Evaluation about Technology Transfer of Persimmon
Culture
on the Highland of Loei Province Project
", ประชลมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 45 (2007)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, SAWANEE SATHORNVIRIYAPONG, "Bud Union Growth of Diospyros kaki cv. Hyakume on D. glandulosa and D.
lotus Stock.
", ประชลมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 45 (2007)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Comparative Growth of Persimmon (Diospyros kaki L. )
Cultivars on the Highland of Phetchabun Province
", ประชลมทางววชาการมหาววทยาลนยเกาตรศาสตรย ครนงพ ทวช 45 (2007)
- ศวรวว รรณ ตนงพ แสงประทวป, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, สนกขว แสนสลภา, บลษกร ประดวฐนวยกศล, "Consumer Packaging for Dried Persimmons", ประชลมทาง
ววชาการมหาววทยาลนยเกาตรศาสตรย ครนงพ ทวช 45 (2007)
- รวมพร เกษราพงศย, Olarn Tuntawiroon, SAWANEE SATHORNVIRIYAPONG, Vithaya Suriyapananont, Weerasri Mektrong, "การเจรวญของเนพอพ เยพอช รอยประสานจาก
การตวดตากวงช พนนธลพย ลนบบนตผนตอกลผวยฤๅษว", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 46 (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "ศนกยภาพการปลศกพลนบ (Diospyros kaki L.) ในพพนพ ทวสช งศ ของภาค
กลางตอนบนในประเทศไทย", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 46 (2008)
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ตตาแหนหง
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สบงกบด

ศศนยยวจว ยน และถถายทอดเทคโนโลยวการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

- woravit Yeesawat, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "ผลของการชถวยผสมเกสรทวมช ตว อถ การเปลวยช นแปลงคลณภาพและผลผลวตพลนบทวปช ลศกเปปนการคผาบางพนนธล"ย , การ
ประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 46 (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, Poolsiri Chuchip, "ความสนมพนนธยระหวถางรศปแบบการใชผประโยชนยทดชว นว ปลศกพพชยนพพนพ ทวสช งศ กนบระบบนวเวศเกษตร", การประชลม
สนมมนาทางววชาการเรพอช ง "การเสรวมสรผางขวดความสามารถของระบบนวเวศเกษตรตามแนวพระราชดนารว" (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "คลณภาพของนพาน มนนทวทรว (Melaleuca alternifolia) ทวผช ลวตไดผในประเทศไทย", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 46 (2008)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, "การทดสอบการปลศกทวทรว ((Melaleuca alternifolia) (Maiden &Betche) Cheel) ในสภาพนวเวศเกษตรของประเทศไทย",
การประชลมทางววชาการประจนาปป 2551 ครนงพ ทวช 6 สถาบนนคผนควผาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตรและอลตสาหกรรมเกษตร (2008)
- Yingyong Paisooksantivatana, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, จนกรพงษย รนตตะมณว, "Status and utilization of native plants in Phufa Pattana
Centre area", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 47 (2009)
- Weerasri Mektrong, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, "Trial planting of some kinds of fruit crops at Phufa
Pattana Centre", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 47 (2009)
- Olarn Tuntawiroon, Uraiwan Dilokkunanant, UDOMLAK SUKATTA, woravit Yeesawat, Sudprasong Suwonlerd, Prapart Changlek, Weerasri Mektrong,
"Extraction and composition of the essential oil of tea tree (Melaleuca alternifolia) in Thailand", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 47
(2009)
- UDOMLAK SUKATTA, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, woravit Yeesawat, "Month of Harvest on Oil Concentration and Constituents of Tea Tree
(Melaleuca alternifolia) on the Highland of Chiang Mai Province", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 48 (2010)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, เมทวกา ลวบญ
ล ญานนทย, "Physico-Chemical Properties, Chemical
Compositions and In vitro Antimicrobial and Antioxidant Efficacy of Tea Tree Essential Oil in Thailand", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ครนงพ ทวช 48 (2010)
- Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, Veerayut Saenyakul, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, ภศวดล เตโช, "Development of
Persimmon (Diospyros kaki L. ) Cultivate on the Highland f Upper Centre in Thailand", การประชลมววชาการ การววจยน และพนฒนาพพนพ ทวสช งศ ภาคเหนพอของประเทศไทย
เนพอช งในโอกาสครบรอบ 40 ปป มศลนวธโว ครงการหลวง (2010)
- Olarn Tuntawiroon, Yaovapa Aramsirirujiwet, Weerasri Mektrong, เฉลวมเกวยรตว รลงถ นภากลล, "Capability of Tea Tree ?Melaleuca alternifolia (Maiden &
Betche) Cheel? Essential Oil to Inhibit Plant Pathogenic Fungi In Vitro", การประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครนงพ ทวช 9 (2010)
- Nakorn Luangprasert, wisit kijsomporn, Nuanprang Chaitakhob, Weerasri Mektrong, UDOMLAK SUKATTA, "Fruit quality and genetic diversity of emblic
(Phyllanthus emblica L.) in Amphur Borklua, Nan Province", การประชลมววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2011)
- Olarn Tuntawiroon, UDOMLAK SUKATTA, woravit Yeesawat, Prapart Changlek, Veerayut Saenyakul, Weerasri Mektrong, "Month of Harvest on
Coppicing Ability and Yield Production of Tea Tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) Grown in Thailand", การประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตว
ครนงพ ทวช 10 (2011)
- Nithan Torngkot, Weerasri Mektrong, Benjarach Thongyeun, นายววรยลทธ แสนยากลล, นายเจระศนกดวธ แซถล,ว "The Studies on Growth and Yield of Chinese tallow
tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)on Highland of Petchabun Province", การประชลมววชาการครนงพ ทวช 9 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกนาแพงแสน (2012)
- นางสาวเกสรว กลวนช สลคนธย, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Weerasri Mektrong, นางสาวลลวตา คชารนตนย, "A study on
extraction and antifungal acitity agains dermatophytes fungi of tea tree oil", การประชลมทางววชาการ ครนงพ ทวช 51 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2013)
- woravit Yeesawat, Buabang Ya-oop, Nuanprang Chaitakhob, Weerasri Mektrong, "Effects of Concentrations and Fumigation Periods of
1-Methylcyclopropene on Shelf Life of Astringent Persimmon (Diospyros kaki L.) cv Xichu", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 51
(2013)
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- Weerasri Mektrong, Nakorn Luangprasert, wisit kijsomporn, Nipa Khaunkuab, "Effects on Intercrop on Growth of Emblic Grown on Highland and Low
Fertile Soils", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 51 (2013)
- wisit kijsomporn, Nipa Khaunkuab, Nakorn Luangprasert, Weerasri Mektrong, "Timing and Methods of Topworking of Emblic (Phyllanthus emblica L.)
on the Highland at Borklua district, Nan Province", การประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครนงพ ทวช 12 (2013)
- wisit kijsomporn, Nipa Khaunkuab, Nakorn Luangprasert, Weerasri Mektrong, "Timing and Methods of Topworking of Emblic (Phyllanthus emblica L.)
on the Highland at Borklua district, Nan Province", การประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครนงพ ทวช 12 (2013)
- เกสรว กลวนช สลคนธย, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Weerasri Mektrong, ลลวตา คชารนตนย, "Development of Foot
Antifungal and Deodorant Solution Contained Tea Tree Oil for Paper Foot Pad", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทวช 52 (2014)
- Weerasri Mektrong, Krisana Krisanapook, Jenjira Chumpookam, Veerayut Saenyakul, "Effects of some Chemicals on Breaking Bud Dormancyin
Persimmon( Diospyros kaki L.) cv Fuyu Grown in Thailand", การประชลมทางววชาการ ครนงพ ทวช 54 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2016)
- Ladda Sangduean Wattanasiritham, Karuna Wongkrajang, Weerasri Mektrong, "Organic Acid Extraction from Apricot for Food Industry", การประชลมววชาการ
ววศวกรรมอาหารแหถงชาตวครนงพ ทวช 2-FENETT'2016 (2016)
- Jenjira Chumpookam, อดวศกน ดวธ จวราสลคนธย, Weerasri Mektrong, Issaya Namiki, "Effect of Chitosan Coating on Postharvest Quality of ‘Xichu’ Persimmon",
การประชลมววชาการววทยาการหลนงการเกดบเกวยช วแหถงชาตวครนงพ ทวช 14 (2016)
- Chaisit Thongjoo, Weerasri Mektrong, Buabang Ya-oop, Olarn Tuntawiroon, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, "Effect of Calcium-Boron Application
on Leaf Nutrient Concentrations and Yield in ‘Xichu’ and ‘Fuyu’ Persimmons (Diospyros kaki L.)", การประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตวครนงพ ทวช 15 (2016)
- ปปยวรรณ ชะนะ, Issaya Namiki, Weerasri Mektrong, Jenjira Chumpookam, Krisana Krisanapook, "Effects of 1-Methylcyclopropene and Low Temperature
on Postharvest Quality of ‘Fuyu’ Persimmon", การประชลมววชาการววทยาการหลนงการเกดบเกวยวแหถงชาตว ครนงพ ทวช 15 (2017)
- Salak Phansiri, Buabang Ya-oop, woravit Yeesawat, Weerasri Mektrong, "In Vitro Propagation of Persimmon (Diospyros kaki L.) cv. “Fuyu and Xichu”",
การประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครนงพ ทวช 16 (2017)
- Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, Buabang Ya-oop, "Effect of Intermediate Rootstocks on Growthof Non-astringent Persimmon (Diospyros kaki L.)
cv. Fuyu", ประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตวครนงพ ทวช 17 (2018)
- Nuanprang Chaitakhob, Boonruam Chanchuen, Weerasri Mektrong, "The Effect of Plastic Covering on Temperature and Light Intensity above Canopy
of ‘Perlette’ Grapevine", การประชลมววชาการพพชสวนแหถงชาตวครนงพ ทวช ๑๘ (2019)
ระดนบนานาชาตว
- Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, Keowpetch Lobyam, Wuttinant Kongtud, Weerasri Mektrong, "THE EFFECTS OF TANNIN COATING
SOLUTION EXTRACTED FROM ASTRINGENT PERSIMMON ON PAPER PROPERTIES", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42)
(2016)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ประกาศเกวยรตวคณ
ล รางวนลดว ในการประชลมววชาการครนงพ ทวช 46 มหาววทยาลนยเกษตรศาตรย สาขาพพช ประจนาปป 2552 จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- Thai Star Packaging Award 2006/รางวนล Good Packaging ประเภทบรรจลภณ
น ฑยสรผางสรรคย ในการประกวดบรรจลภณ
น ฑยไทยประจนาปป 2549 พนฒนาบรรจลภณ
น ฑย
ประจนาปป 2549 เรพอช ง ""Plub Thai/บรรจลภณ
น ฑยเพพอช การขายปลวกพลนบสด"" จาก กรมสถงเสรวมอลตสาหกรรม
- การประกวด WorldStar 2007/ รางวนล WorldStar Winners 2007 พนฒนาบรรจลภณ
น ฑย ประจนาปป 2550 เรพอช ง ""Plub Thai/บรรจลภณ
น ฑยเพพอช ขายปลวกผลพลนบสด"" จาก World
Packaging Organisation
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- รางวนลชนะเลวศการประกวดนวนตกรรมมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบลคลากรจศเนวยรย อายลไมถเกวน ๔๐ ปป
สาขาววทยาศาสตรยสขล ภาพ ประจนาปป 2557 เรพอช ง "แผถนสตวกต เกอรยตาผ นเชพอพ จลลนว ทรวยแย ละระงนบกลวนช เทผา" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- โปสเตอรยดเว ดถน ประจนาปป 2559 เรพอช ง "การสกนดกรดอวนทรวยจย ากบบวยเพพอช ใชผในอลตสาหกรรมอาหาร" จาก คณะววศวกรรมศาสตรย สถาบนนเทคโนโลยวพระจอมเกลผาเจผาคลณทหาร
ลาดกระบนง
ผลงานววจยน นวเพ ปปนรายการรวบรวมระหวถางปป 1 มกราคม 2549 - 6 กรกฎาคม 2563

พวมพยครนงพ ลถาสลดเมพอช 6/7/63

หนผา 7 จาก 7

