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วท.บ.(เทคโนโลยทการเกษตร), สถาบลนราชภลฏนครปฐม, ไทย, 2544
วท.ม. (ววจยล และพลฒนาทางการเกษตร), มหาววทยาลลย เกษตรศาสตรณ, ไทย, 2559

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท

โครงการววจยบ
ปป 2550-2553 การผลวตตจนกลจาพรชสกสลเรจวโดยการเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2551-2553 การเพวมท ผลวตภาพของดวนปลศกผลกชทฝรลงท ดลวยปสยป หมลกจากวลสดสอนว ทรทยเณ หลรอทวงล เพรอท เขจาสศรจ ะบบเกษตรอวนทรทยณ ( หลวหนจาโครงการยจอย ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล
มก.
ปป 2551-2554 การพลฒนาววธกท ารทดสอบอจอยทนแลจงโดยววธเท พาะเลทยล งเนรอล เยรอท และการนจาไปใชจประโยชนณในการคลดเลรอกพลนธสลณ กศ ผสมทนแลจง ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสน
อสดหนสนววจยล มก.
ปป 2553

การใชจสารไคโตซานรจวมกลบสารเรจงการเจรวญเตวบโต เพรอท เพวมท ประสวทธวภาพการเพาะเลทยล งขจาวหอมมะลว ( หลวหนจาโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.

ปป 2552-2553 การถจายทอดเทคโนโลยทการผลวตกลจวยหอมทองอวนทรทยเณ พรอท การสจงออก ( หลวหนจาโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรณและเทคโนโลยท
ปป 2553-2554 การถจายทอดเทคโนโลยทการผลวตตจนกลจาไมจดอกไมจประดลบเพรอท สรจางอาชทพเสรวม ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรณและเทคโนโลยท
ปป 2554

การสจงเสรวมและผลวตไมจประดลบตลวใหมจ:อโกลนทมาเพรอท การสจงออก ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.

ปป 2555-2559 การตรวจสอบและคลดเลรอกพลนธสอณ อจ ยทนแลจงในสภาพเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2555-2556 การปลศกผลกตามระบบเกษตรอวนทรทยณ ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรณและเทคโนโลยท
ปป 2555-2556 เทคนวคการขยายพลนธสแณ ละการอนสรกล ษณพนล ธสกณ ลจวยไมจไทย ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากสจานลกงานคณะกรรมการการอสดมศศกษา
ปป 2556-2557 การพลฒนาเครรอขจาย Q อาสา มสงจ สศพจ ชร อาหารปลอดภลย ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากสจานลกงานมาตรฐานสวนคจาเกษตรและอาหารแหจงชาตว (มกอช.)
ปป 2556-2557 โครงการ Q อาสา มสงจ สศกจ ารพลฒนา Smart Farmer ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากสจานลกงานมาตรฐานสวนคจาเกษตรและอาหารแหจงชาตว (มกอช.)
ปป 2557

องคณความรศดจ าจ นเกษตรอวนทรทยแณ ละสรจางเครรอขจายเกษตรกรเพรอท ประโยชนณทางการคจา ( หลวหนจาโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรณและเทคโนโลยท

ปป 2557-2558 Q อาสามสงจ สศกจ ารพลฒนา Smart Farmer ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากสจานลกงานมาตรฐานสวนคจาเกษตรและอาหารแหจงชาตว
ปป 2557-2558 การเปรทยบเททยบสารยศดเกาะตจอการเจรวญเตวบโตของกลจวยไมจในสภาพปลอดเชรอล ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากบรวษทล เซซนทรลลเจล จจากลด
ปป 2557-2558 การพลฒนาเครรอขจาย Q อาสา มสงจ สศกจ ารผลวตพรชอาหารปลอดภลย ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากสจานลกงานมาตรฐานสวนคจาเกษตรและอาหารแหจงชาตว
ปป 2558

การปรลบปรสงโครงสรจางดวนและกจาจลดศลตรศพชร เพรอท การปลศกอจอยแบบยลงท ยรน ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรณและเทคโนโลยท

ปป 2559-2561 การอนสรกล ษณและการขยายพลนธสมณ นล พรนล บจานเพรอท เปปนแหลจงผลวตอาหารทดแทน ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.
ปป 2560

กวจกรรมศศนยณกระจายพรชพลนธสดณ ท มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล มก.

ปป 2561
มก.

การเพวมท ประสวทธวภาพการผลวตตจนกลจาและพลฒนาววธกท ารทดสอบกลจวยทนตจอสภาวะขาดนลาจ ในสภาพปลอดเชรอล ( หลวหนจาโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนอสดหนสนววจยล

ปป 2561
กจาแพงแสน

ปปจจลยททสท งจ ผลตจอการลดสารสทนาจล ตาลในการเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท กาแฟ ( ผศรจ วจ มโครงการ ) ไดจรบล ทสนจากทสนสนลบสนสนววจยล มสงจ เปปามหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขต

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
พวมพณครลงล ลจาสสดเมรอท 13/8/63
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- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Kamonsri Srathongprom, รลตนา เอการลมยณ, "Effects of Growth Regulators and Chitosan on
In Vitro Propagation of Aglaonema", วารสารววทยาศาสตรณเกษตร 44 (3) (2013) 297-307
- Rongrong Homhual, surak jamjumrus, Monthar Wongmaneeroj, นางสาวรลตนา เอการลมยณ, Peerapong Sangwanangkul, นายชศศกล ดวด คสณไส ทย, Sontichai
Chanprame, "Effects of chitosan and thidiazuron on tissue culture of Khao Dawk Mali 105 rice for enhancement of nutritious substances", ววทยาศาสตรณ
เกษตร 46 (1) (2015) 7-18
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Somnuk Promdang, Mr. Wutichai Thongdon ae, Prathueng Donsompai, นางสาวรลตนา
เอการลมยณ, Sontichai Chanprame, "Propagation of Dioscorea spp. for alternative food resources", วารสารววทยาศาสตรณและเทคโนโลยท มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ 6
(1) (2017) 1-13
- Somnuk Promdang, Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, "Nutritional Constituents of Man Lueat (Dioscorea alata)", วารสาร
ววชาการเกษตรศาสตรณ กจาแพงแสน สายววทยาศษสตรณ 1 (1) (2018) 19-27
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, รลตนา เอการลมยณ, ราตรท คศหาพวทกล ษณธรรม, สสพทว ยณ ขสนเพชร, "Surface Sterilization Technique
Combined with Citric Acid to Inhibit Browning Substancesof Coffea caneophora (Robusta) In Vitro", วารสารววทยาศาสตรณเกษตร 50 (2(พวเศษ)) (2019) 221-224
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- Nongnapat Kunagorn, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, "An efficient technique for multiplication of asparagus (Asparagus officinalis L.)
plantlets through embryogenic callus induction in vitro ", การประชสมววชาการพรชสวนแหจงชาตวครลงล ททท 7 “ พรชสวนไทยใตจรมจ พระบารมท ” (2008)
- Nongnapat Kunagorn, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, "Effect of temperature pretreatment to somatic embryogenesis development in
anther culture of asparagus (asparagus officinalis L.) in vitro", การประชสมววชาการพรชสวนแหจงชาตวครลงล ททท 7 “ พรชสวนไทยใตจรมจ พระบารมท ” (2008)
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Kamonsri Srathongprom, "การเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท อโกลนทมาหลากสายพลนธส"ณ , กาารประชสมววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน ปป 2551 (2008)
- Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, surak jamjumrus, "การเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท เฟฟรนณ ปปกแมลงทลบ", การประชสมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขต
กจาแพงแสน ปป 2551 (2008)
- surak jamjumrus, Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Nathawat Khlangsap, Suratwadee Jiwajinda, "Tissue culture of Etlingera punicea
(Roxb.) R.M. Smith", การประชสมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน ครลงล ททท 7 (2010)
- Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Suratwadee Jiwajinda, Nathawat Khlangsap, Chongrak Wacharinrat, surak jamjumrus, "Production of
Etlingera punicea (Roxb.) R.M.Smith plantlets though tissue culture techniques", การประชสมววชาการพรชสวนแหจงชาตว ครลงล ททท 10 (2011)
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, Netschanok Nuisrirung, surak jamjumrus, นางสาวรลตนา เอการลมยณ, Peerapong Sangwanangkul, นายชศศกล ดวด คสณส
ไทย, Chuanpis Aroonrungsikul, "The use of chitosan and growth regulators for enhancement nutritious active substances in KDML105 tissue culture",
การประชสมสลมมนาทางววชาการ มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลตะวลนออก ครลงล ททท 5 (2012)
- surak jamjumrus, Sontichai Chanprame, Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, นางสาวรลตนา เอการลมยณ, "Using a Chitosan and Plant Growth
Regulators for Increasing Efficiency of Rice (KDML105) Tissue Culture", การประชสมววชาการครลงล ททท 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน (2012)
- Rongrong Homhual, Rewat Lersrutaiyotin, surak jamjumrus, Sontichai Chanprame, "In vitro selection of water-deficit tolerant sugarcane by using
mannitol", การประชสมววชาการนานาชาตว ครลงล ททท 11 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน จ.นครปฐม (2014)
- surak jamjumrus, นางสาวรลตนา เอการลมยณ, Monthar Wongmaneeroj, Rongrong Homhual, Sontichai Chanprame, "Micropropagation of Cyrtosperma
johnstonii N.E.Br.", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครลงล ททท 52 (2014)
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- Somnuk Promdang, Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, นางสาวรลตนา เอการลมยณ, surak jamjumrus, "Nutritional Constituents of Man Lueat
(Dioscorea alata)", การประชสมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน ครลงล ททท 14 (2017)
- Rongrong Homhual, Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, นางสาวรลตนา เอการลมยณ, นางราตรท คศหาพวทกล ษณธรรม, นายสสพทว ยณ ขสนเพชร, "Surface Sterilization
Technique Combined with Citric Acid to Inhibit Browning Substances of Coffea caneophora (Robusta) In Vitro", การประชสมววชาการและการนจาเสนอผลงานววจยล
พรชเขตรจอนและกศงท รจอน ครลงล ททท 12 (2019)
- Monthar Wongmaneeroj, surak jamjumrus, Rongrong Homhual, "Shoot multiplication and water-deficit tolerant callus selection of banana ‘Kluai Hom
Tong’ by in vitro condition", การประชสมววชาการพรชสวนแหจงชาตวครลงล ททท 18 (2019)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- บสคลากรสายสนลบสนสนววชาการดทเดจน ประเภทกลสมจ ผศปจ ฏวบตล งว านบรวการววชาการ ประจจาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ประกาศเกทยรตวคณ
ส รางวลลดทในการนจาเสนอผลงานภาคโปสเตอรณ สาขา สรทรววทยาการผลวตพรชผลก ประจจาปป 2554 เรรอท ง "การผลวตตจนกลจาเรจวหอมจากการเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท " จาก
ภาคววชาพรชสวน คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- การนจาเสนอผลงานววจยล แบบโปสเตอรณดเท ดจน ประจจาปป 2555 เรรอท ง "การใชจสารไคโตซานรจวมกลบสารเรจงการเจรวญเตวบโตเพวมท ประสวทธวภาพการสรจางสารสจาคลญทางโภชนาการใน
การเพาะเลทยล งขจาวหอมมะลว 105" จาก สถาบลนววจยล และพลฒนา มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลตะวลนออก
- รางวลลงานววจยล คสณภาพ ภาคโปสเตอรณ ระดลบชมเชย ในการประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงล ททท 14 พรช ประจจาปป 2561 เรรอท ง "สารสจาคลญทางโภชนาการของมลนเลรอด" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน
- การนจาเสนอผลงานโปสเตอรณดเท ดจน ประจจาปป 2562 เรรอท ง "เทคนวคการฟอกฆจาเชรอล รจวมกลบกรดซวตรวกเพรอท ยลบยลงล สารสทนาจล ตาลในการเพาะเลทยล งเนรอล เยรอท กาแฟ Coffea caneophora
(Robusta)" จาก ศศนยยวจว ยล และพลฒนาพรชเขตรจอนและกศงท รจอน มหาววทยาลลยเทคโนโลยทพระจอมเกลจาธนบสรท รจวมกลบศศนยณบรศ ณาการเทคโนโลยทเพรอท อสตสาหกรรมไทย (TiTEC) มจธ.
และมหาววทยาลลยหอการคจาไทย
ผลงานววจยล นทเล ปปนรายการรวบรวมระหวจางปป 1 มกราคม 2551 - 13 สวงหาคม 2563

พวมพณครลงล ลจาสสดเมรอท 13/8/63
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