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โครงการววจยบ
ปป 2545-2551 Physiological Aspects of Lignin-Degrading Enzymes from a Macrofungus Isolated in Thailand ภายใตตโครงการปรจญญาเอกกาญจนาภจเษก สกว. (
โครงการตตอเนนอน งปป 2545-2551) ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากสสานลกงานกองทจนสนลบสนจนการวจจยล
ปป 2546-2547 การแปรรรปวลตถจดบจ ทางการเกษตรประเภทแปปงใหตเปปนพลลงงานกกาซไฮโดรเจนโดยใชตแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสง และการออกแบบถลงหมลกขนาด 5 ลจตร ( หลวหนตา
โครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2547-2548 การแปรรรปวลตถจดบจ ทางการเกษตรประเภทแปปงใหตเปปนพลลงงานกกาซไฮโดรเจนโดยใชตแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงและการออกแบบถลงหมลกขนาด 5 ลจตร (ตตอเนนอน ง) (
หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2548-2553 การผลจตพลลงงานกกาซไฮโดรเจนโดยแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงโดยใชตวตล ถจดบจ ทางการเกษตรและนนาส ทจงน ประเภทแปปง (โครงการยตอยทชน 1 ตตอเนนอน งปปทนช 1) ( หลวหนตา
โครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2550-2552 การใชตนาสน ทจงน หรนอของเหลนอทจงน ประเภทแปปงสจกจากโรงงานอจตสาหกรรมเปปนวลตถจดบจ ในการผลจตพลลงงานไฮโดรเจนดตวยแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสง ( หลวหนตา
โครงการ ) ไดตรบล ทจนจากบรจษทล ปตท.เคมชคอล จสากลด (มหาชน)
ปป 2548-2554 การผลจตพลลงงานกกาซไฮโดรเจนแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงโดยใชตวตล ถจดบจ ทางการเกษตรและนนาส ทจงน ประเภทแปปง ( หลวหนตาโครงการยตอย ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจน
วจจยล มก.
ปป 2548-2554 การพลฒนาพลลงงานทดแทน : การผลจตไฮโดรเจนและการใชตประโยชนณในการผลจตไฟฟปา ( ผรรต วต มโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2550
การผลจตพลลงงานในรรปกกาซไฮโดรเจน จากวลตถจดบจ ทางการเกษตรประเภทแปปงสจกชนจดตตาง ๆ ใน โดยแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสง ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจาก
ทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2551
การผลจตพลลงงานทดแทนดตวยระบบการผลจตกกาซไฮโดรเจนรตวมกลบระบบการผลจตกกาซมชเทน ในลลกษณะ anaerobic biological process แบบกกงน ตตอเนนอน ง ( หลว
หนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2550-2552 การพลฒนาเครนอน งหมายโมเลกจลเพนอน การจลดจสาแนกปลาปปกเปปาในประเทศไทย ( ผรรต วต มโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากสสานลกงานกองทจนสนลบสนจนการวจจยล
ปป 2550-2553 การผลจตพลลงงานไฮโดรเจนดตวยแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงโดยใชตวตล ถจดบจ จากโรงงานอจตสาหกรรมประเภทแปปง ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากบรจษทล ปตท. เค
มจคอล จสากลด (มหาชน)
ปป 2552-2553 ความหลากหลายของรากลจมต ยตอยสลายลจกโนเซลลรโลสในปปาชายเลน จลงหวลดระนอง และเอนไซมณยอต ยสลายลจกโนเซลลรโลส เพนอน ประยจกตณใชตบาส บลดสชในนนาส ทจงน จาก
เกษตรอจตสาหกรรม ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก. ประจสาปป 2552 (เงจนอจดหนจนศรนยณวจจ ยล เพนอน การพลฒนาชายฝปงฝ อลนดามลน)
ปป 2553-2554 การผลจตพลลงงานไฮโดรเจนดตวยแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงโดยใชตวตล ถจดบจ จากโรงงานอจตสาหกรรมประเภทแปปง(ตตอเนนอน งปปทนช 4) ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจน
จากบรจษทล ปตท.เคมจคอล จสากลด (มหาชน)
ปป 2553-2554 การศกกษา Lignocellulolytic enzyme ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากคณะวจทยาศาสตรณ มก.
ปป 2553-2554 สรชรวจทยาของแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงทางเอนไซมณวทจ ยาในการผลจตไฮโดรเจน ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากศรนยณวทจ ยาการขลนน สรงดตานทรลพยากรธรรมชาตจ
เขตรตอน สถาบลนวจทยาการขลนน สรงแหตงมหาวจทยาลลยเกษตรศาสตรณ (โครงการพลฒนามหาวจทยาลลยแหตงชาตจ)
ปป 2553

การเพจมน ประสจทธจภาพการผลจตกกาซไฮโดรเจนทางชชวภาพ โดยใชตระบบเพาะเลชยน งเชนอน แบบกกงน ตตอเนนอน ง ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
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ปป 2554
การคลดกรองเหหดและราเสตนสายทชสน ามารถผลจตเอนไซมณ laccase โดยวจธช PCR ทชอน าศลยลสาดลบกรดอะมจโนอนจรกล ษณทเนช จาะจงกลบยชน laccase ( ผรรต วต มโครงการ ) ไดตรบล
ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2554-2555 การทดลองเบนอน งตตนในการตรกงเซลลณแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสง Rubrivivax gelatinosus SB24 ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากคณะวจทยาศาสตรณ และภาค
วจชาจจลชชววจทยา
ปป 2554-2555 สรชรวจทยาของแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงในการผลจตไฮโดรเจน ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากศรนยณวทจ ยาการขลนน สรงดตานทรลพยากรธรรมชาตจเขตรตรอน สถาบลน
วจทยาการขลนน สรง แหตงมหาวจทยาลลยเกษตรศาตรณ (โครงการพลฒนามหาวจทยาลลยแหตงชาตจ)
ปป 2554-2555 เอนไซมณในกลจมต ลจกนจโนไลตจกของเหหดราสายพลนธจณ RNF031 และความสามารถในการกสาจลดสชยอต ม ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากคณะวจทยาศาสตรณ และภาค
วจชาจจลชชววจทยา
ปป 2554-2556 การคลดเลนอกและจลดจสาแนกราทชเน จรจญหลลงมหาอจทกภลย พ.ศ. 2554 จากพระตสาหนลกสวนปทจม และการกสาจลดยลบยลงน ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนสตวนตลว
ปป 2555-2556 สรชรวจทยาของแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสงในการผลจตไฮโดรเจน ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากศรนยณวทจ ยาการขลนน สรงดตานทรลพยากรธรรมชาตจเขตรตรอน สถาบลน
วจทยาการขลนน สรง แหตงมหาวจทยาลลยเกษตรศาตรณ (โครงการพลฒนามหาวจทยาลลยแหตงชาตจ)
ปป 2555-2556 สรชรวจทยาของราและเอนไซมณจากราทชสน ามารถยตอยสลายสชสงล เคราะหณ และเภสลชภลณฑณ ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากสสานลกงานกองทจนสนลบสนจนการวจจยล
ปป 2555-2559 เหหดรากลจมต ยตอยสลายลจกโนเซลลรโลสและบทบาทเอนไซมณยอต ยสลายลจกโนเซลลรโลส เพนอน ประยจกตณใชตบาส บลดสชยอต มจากเกษตรอจตสาหกรรม ( หลวหนตาโครงการ ) ไดต
รลบทจนจากสสานลกงานกองทจนสนลบสนจนการวจจยล
ปป 2555

การผลจตพลลงงานกกาซไฮโดรเจนโดยใชตการตรกงเซลลณแบคทชเรชยสลงเคราะหณแสง ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.

ปป 2556
ความสลมพลนธณทางสรชรวจทยาของการสรตางรงควลตถจในเซลลณแบคทชเรชย purple non-sulfur กลบการผลจตพลลงงานไฮโดรเจนทางชชวภาพ ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจน
จากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2556
ความหลากหลายของรากลจมต ยตอยสลายลจกโนเซลลรโลสในปปาชายเลน จลงหวลดระนอง และเอนไซมณยอต ยสลายลจกโนเซลลรโลส เพนอน ประยจกตณใชตบาส บลดสชในนนาส ทจงน จาก
เกษตรอจตสาหกรรม ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2557
การประยจกตณใชตรา และเอนไซมณกลจมต ยตอยสลายลจกโนเซลลรโลส
ในการบสาบลดสชยอต มอจตสาหกรรมทชกน อต มลพจษ ( หลวหนตาโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.
ปป 2559

การศกกษาเชนอน ราทชเน กหบไดตหลลงนนาส ทตวมในการควบคจมหนอนดตวงแรดมะพรตาว ( ผรรต วต มโครงการ ) ไดตรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยล มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตจ
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- Polson Mahakhana, Chintana Chobvijuka, Mongkol Ngmjarearnwonga, Savitree Limtong, Christopher Buckeb, Jisnuson Svastic, Werasit
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(Natural Science)(วารสารวจทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวจทยาศาสตรณ) 45 (2) (2011) 260-267
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- churapa teerapatsakul, Roberto Parra, Tajalli Keshavarz, Lerluck Chitradon, "Repeated batch for dye degradation in an airlift bioreactor by laccase
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- Channarong, W, Ngamjarearnwong, M, churapa teerapatsakul, Lerluck Chitradon, "A Complete System for Renewable Utilization of Cassava to
Biohydrogen Coupled with Biomethane as Zero-Waste Management", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE 45 (3) (2018) 1214-1224
- Lueangjaroenkit, P, churapa teerapatsakul, Lerluck Chitradon, "Morphological Characteristic Regulation of Ligninolytic Enzyme Produced by Trametes
polyzona", MYCOBIOLOGY 46 (4) (2018) 396-406
- Piyangkun Lueangjaroenkit, churapa teerapatsakul, Kazuo Sakka, Makiko Sakka, Tetsuya Kimura, Emi Kunitake, Lerluck Chitradon, "Two manganese
peroxidases and a laccase of Trametes polyzona KU-RNW027 with novel properties for dye and pharmaceutical product degradation in redox
mediator-free system", Mycobiology 47 (2) (2019) 217-229
- Piyangkun Lueangjaroenkit, Emi Kunitake, Makiko Sakka, Tetsuya Kimura, churapa teerapatsakul, Kazuo Sakka, Lerluck Chitradon, "Light regulation of
two new manganese peroxidase-encoding genes in Trametes polyzona KU-RNW027", Microorganisms 8 (6) (2020) 852-1-14
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตจ
- Lerluck Chitradon, "Screening of Pectinase producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry bark. ", 42nd Kasetsart University
Annual Conference: Science (2004)
- Lerluck Chitradon, "Capability in utilization of raw starch for hydrogen production by photosynthetic bacteria. ", 42nd Kasetsart University Annual
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Purple non-sulfur isolated in Thailand", 36th Congress on Science and Technology of Thailand (2010)
- Lerluck Chitradon, นางสาวนนาส ทจพยณ เดชแพร, ดร.ชจรภา ธรภลทรสกจล, "Affecting Hydrogen Photoproduction of Rubrivivax gelatinosus SB24", 36th Congress on
Science and Technology of Thailand (2010)
- นางสาวนนาส ทจพยณ เดชแพร, Nanthiya Hansupalak, Lerluck Chitradon, "Statistical Method Used in Optimizing Conditions of Biohydrogen Production", การ
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