สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางววรานนช หลาง

ตตาแหนหง

ผผชผ วช ยศาสตราจารยย

การศศกษา

สบงกบด

ภาคววชาววทยาศาสตรย คณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย กกาแพงแสน

วท.บ.(ชววววทยา), มหาววทยาลลยเชวยงใหมช, ไทย, 2539
วท.ม.(เทคโนโลยวชวว ภาพ), มหาววทยาลลยมหวดล, ไทย, 2543
Ph.D.(Bioscience), Hokkaido University, JAPAN, 2549

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Environmental Microbiology, Biomaterial Science, Food Microbiology

โครงการววจยบ
ปป 2544
ความสามารถในการลดสารประกอบไนโตรเจนทวเท ปปนพวษของแพลงตอนพพชในบชอเลวยล งกนงผ กนลาดกาพพนล ทวคท วามเคคมตทาก ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทนนจากคณะ
ศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย (โครงการพลฒนาบนคลากรใหผมคว วามสามารถในการทกาววจยล "
ปป 2550

การดผดซลบนอนวลฟปนอลโดยใชผชวว มวลตรรงทวไท รผทชทว วว ตว ของฟฟงไจ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทนนจากสกานลกงานกองทนนสนลบสนนนการววจยล

ปป 2550
จลนพลศาสตรยและการออกแบบถลงปฏวกรณยดดผ ซลบสวยอผ มผผารวแอกทวฟดผวยมวลชววภาพราไรผชวว ตว ทวถท กผ ตรรงดผวยเมคดเจลไคโตซาน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทนนจากสกานลก
งานกองทนนสนลบสนนนการววจยล
ปป 2550
การตวดตามตรวจสอบคนณภาพนลาก ทางกายภาพ เคมว จนลนว ทรวยย และชววภาพของแหลชงนลาก ในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน จลงหวลดนครปฐม ( ผผผ
รชวมโครงการ ) ไดผรบล ทนนจากทนนอนดหนนนววจยล มก.
ปป 2551-2553 การขจลดสวยอผ มผผาในนลาก ทวงล โดยใชผเทคนวคการดผดซลบทางชววภาพดผวยมวลชววภาพของฟฟงไจ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทนนจากทนนอนดหนนนววจยล มก.
ปป 2551-2552 การพลฒนาเทคนวคการผลวตเมคดราขาวไรผชวว ตว ทวตท รรงดผวยไคโตซานเพพอท ใชผเปปนวผสดนดดผ ซลบสารนอนวลฟปนอล ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทนนจากสกานลกงานกองทนนสนลบ
สนนนการววจยล
ปป 2551-2552 ชนดทดลองบกาบลดนลาก เสวยแบบเอสบวอารยเพพอท การขจลดสวยอผ มรวแอกทวฟ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทนนจากสกานลกงานกองทนนสนลบสนนนการววจยล
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- ธนสวรว มวชยล , Vichuporn Juntharasri, Sarote Sirisansaneeyakul, Weeranuch Lang, "Decolorization potential of Burkholderia glumae for reactive textile dye
removal", Environment and Natural Resources Journal 6 (1) (2008)
- Weeranuch Lang, ชมวรรณ เดชมา , วลนววสาขย บผรณบรวภณ
ล ฑย, Sarote Sirisansaneeyakul, "Kinetic modeling of nonylphenol biosorption and desorption by dead
chitosan immobilised and grown fungal beads", Environment and Natural Resources Journal 7 (2) (2009) 82-97
ระดลบนานาชาตว
- Weeranuch Lang, Chomawan Dejma, Sarote Sirisansaneeyakul, Nobuo Sakairi, "Biosorption of nonylphenol on dead biomass of Rhizopus arrhizus
encapsulated in chitosan beads", Bioresource Technology 100 (23) (2009) 5616-5623
- Weeranuch Lang, W. Buranaboripan, Jintanart Wongchawalit, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, N. Sakairi, W. Pathom-aree, Sarote
Sirisansaneeyakul, "Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulation", Int.
J. Environ. Sci. Technol. (DOI 10.1007/s13762-012-0148-1) (Impact factor 2011, 3.051; 5-year IF 2011, 3.250) 10 (3) (2013) 579-590
- Weeranuch Lang, Pichpong Buakaew, Wanvisa Buranaporipan, Jintanart Wongchawalit, Nobuo Sakairi, Wirat Vanichsriratana, Sarote Sirisansaneeyakul,
"Biosorption of local textile dyes onto acid-tolerant macro-beads of chitosan-immobilized Rhizopus arrhizus biomass", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (1)
(2013) 101-114
- Weeranuch Lang, Sarote Sirisansaneeyakul, Ngiwsara, L., Mendes, S., Martins, L.O., Okuyama, M., Kimura, A., "Characterization of a new
oxygen-insensitive azoreductase from Brevibacillus laterosporus TISTR1911: Toward dye decolorization using a packed-bed metal affinity reactor",
Bioresource Technology 150 (-) (2013) 298-306

พวมพยครลงล ลชาสนดเมพอท 10/7/63

หนผา 1 จาก 2

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางววรานนช หลาง

ตตาแหนหง ผผชผ วช ยศาสตราจารยย
สบงกบด ภาคววชาววทยาศาสตรย คณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย กกาแพงแสน
- Weeranuch Lang, Sarote Sirisansaneeyakul, Martins, LO, Ngiwsara, L, Sakairi, N, Pathom-aree, W, Okuyama, M, Mori, H, Kimura, A, "Biodecolorization
of a food azo dye by the deep sea Dermacoccus abyssi MT1.1(T) strain from the Mariana Trench", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 132 (-)
(2014) 155-164
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- Sarote Sirisansaneeyakul, อรรถสวทธวธ พลนธนทย รลพยยสกนล, Weeranuch Lang, "Kinetics and bioreactor design for reactive dye biosorption with dead fungal
biomass encapsulated in chitosan beads", The 6th Annual Exhibition of Industrial and Research Projects for Undergraduate Students March 28-30, Siam
Paragon, Bangkok, Thailand (2008)
- ธนสวรว มวชยล , Sarote Sirisansaneeyakul, Weeranuch Lang, "Biodegradative characteristics of commercial inocula for decolorization of reactive dyes. ",
Proceedings The 6th Annual Exhibition of Industrial and Research Projects for Undergraduate Students (2008)
- จวตรวนา จลนทรยขอนแกชน, Sarote Sirisansaneeyakul, Weeranuch Lang, "Reactive dye biosorption by dead Rhizopus arrhizus biomass encapsulated in
chitosan beads", Proceedings The 6th Annual Exhibition of Industrial and Research Projects for Undergraduate Students (2008)
- Buranaboripan W., Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, N. Sakairi, Weeranuch Lang, "Isotherm and kinetics
modeling of Pb2+ biosorption by dead chitosan immobilised and grown fungal beads", FLAS Conference. May 13, Nakorn-Pathom, Thailand (2009)
- Buakaew P., Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Weeranuch Lang, "Fungal biosorption process for industrial textile wastewater
treatment", FLAS Conference, May 13, Nakorn-Pathom. Thailand (2009)
- วลนววสาขย บผรณบรวภณ
ล ฑย, Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, Nobuo Sakairi, Weeranuch Lang, "Absorption modeling
of lead biosorption by dead chitosan immobilised fungal beads.", การนกาเสนอผลงานววจยล แหชงชาตว 2552 (Thailand Research Expo 2009) (2009)
- วลนววสาขย บผรณบรวภณ
ล ฑย, Sarote Sirisansaneeyakul, Nobuo Sakairi, Weeranuch Lang, "A comparative study on determination of lead biosorption by dead
chitosan immobilised fungal beads and dead biomass Rhizopus arrhizus.", 1st National Conference on Environmental and Resource Research for
Sustainable Development (1st ENV MSU 2009), Mahasarakham University (2009)
- Weeranuch Lang, นายธลญวลชรย นาคชนบทอง, "Sequencing Batch Reactor System for Decolorization of Reactive Dye Wastewater", นวทรรศการแสดงผลงาน
พลฒนาเทคโนโลย ทว นน ปรวญญาตรว สกว.ครลงล ทวท 7 IRPUS52 "งานววจยล สรผางปฟญญาพลฒนาประเทศ" (2009)
- Weeranuch Lang, ชมวรรณ เดชมา, "การพลฒนาเทคนวคการผลวตเมคดราขาวไรผชวว ตว ทวตท รรงดผวยไคโตซานเพพอท ใชผเปปนวลสดนดดผ ซลบสารนอนวลฟปนอล
", นวทรรศการแสดงผลงานพลฒนาเทคโนโลยว ทนนปรวญญาตรว สกว.ครลงล ทวท 7 IRPUS52 "งานววจยล สรผางปฟญญาพลฒนาประเทศ" (2009)
- พวชญยพงษย, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Weeranuch Lang, Jintanart Wongchawalit, "Treatment of Industrial Textile Wastewater
using Fungal Biosorption", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry (2011)
ผลงานววจยล นวเล ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2544 - 10 กรกฎาคม 2563

พวมพยครลงล ลชาสนดเมพอท 10/7/63

หนผา 2 จาก 2

