สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายธนภภมม มณณบญ
บ

ตตาแหนหง

นนกวมจยน ชชานาญการพมเศษ

การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายเครรอร งมรอและวมจยน ทางวมทยาศาสตรร สถาบนนวมจยน และพนฒนาแหหงมหาวมทยาลนย
เกษตรศาสตรร บางเขน

วมทยาศาสตรรมหาบนณฑมต, มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร, ไทย, 2551

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สารพมษเชรอช รา, การวมเคราะหรสารพมษจากเชรอช รา, กระบวนการหมนก

โครงการววจยบ
ปป 2552
การทดสอบระหวหางหหองปฏมบตน กม ารเพรอร ตรวจประสมทธมภาพอมมมภโนโครมาโตกราฟฟคสตรมปสชาหรนบตรวจสอบการปนเปปอป นซณราลณโนนอยหางรวดเรรว ( หนวหนหาโครงการ )
ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2551-2552 การพนฒนาอบปกรณรแอฟฟฟนตม คณ อลนมนรเพรอร ลดตหนทบนการตรวจสอบอะฟลาทอกซมน ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากสชานนกงานคณะกรรมการวมจยน แหหงชาตม
ปป 2552
การศศกษาขหอมภลเบรอช งตหนเกณยร วกนบการปนเปปอป นของสารพมษอะฟลาทอกซมนในถนวร ลมสง ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากศภนยรพนน ธบวศม วกรรมและเทคโนโลยณชวณ ภาพหหง
ชาตม สชานนกงานพนฒนาวมทยาศาสตรรและเทคโนโลยณแหหงชาตม
ปป 2552-2553 การพนฒนาอบปกรณรแอฟฟฟนตม คชณ อรนมร เพรอร ลดตหนทบนการตรวจสอบอนลฟลาททอกซมน ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากสชานนกงานพนฒนาวมทยาศาสตรรและเทคโนโลยณแหหง
ชาตม
ปป 2553

การพนฒนาการผลมตวนสดบอาห งอมงซณราลณโนนตหนแบบจากขหาวโพดสชาหรนบการตรวจสอบอาหารกบงห ( หนวหนหาโครงการยหอย ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.

ปป 2553

สถานการณรความเสณยร งของสารพมษเชรอช ราและการพนฒนาวมธกณ ารตรวจสอบแบบรวดเรรวในอาหารเลณยช งกบงห ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.

ปป 2554-2556 วมธกณ ารทณเร หมาะสมในการลดอะฟลาทอกซมนในถนวร ลมสงในสภาพบรรยากาศดนดแปร ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2554-2556 สภาพของบรรยากาศตหอการเจรมญของเชรอช ทณสร รหางอะฟลาทอกซมน ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2555
การใชหกลณเซอรอลดมบจากกระบวนการผลมตไบโอดณเซลจากปาลรมนชาช มนนเพรอร ใชหเปปนซนบสเทรตสชาหรนบจบลนม ทรณยทร มรณ คณ ณ
บ สมบนตใม นการสะสมไขมนน ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน
ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2555-2557 การเพมมร ศนกยภาพของชบดตรวจสอบสารพมษเชรอช ราซณราลณโนนและอมมมภโนแอฟฟฟนตม คณ อลนมนรสาช หรนบอะฟลาทอกซมนเพรอร การผลมตเชมงพาณมชยร ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน
ทบนจากสชานนกงานพนฒนาการวมจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 ผลกระทบของการเปลณยร นแปลงสภาพภภมอม ากาศโลกตหอการแพรหกระจายของ
เชรอช ราสรหางสารพมษอะฟลาทอกซมนและซณราลณโนนในขหาวของประเทศไทย ( หนวหนหาโครงการยหอย ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2556-2558 อมทธมพลของการสภาพภภมอม ากาศโลกตหอการปนเปปอป นของสารพมษจากเชรอช ราในขหาว ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2557
การประเมมนศนกยภาพของแบคทณเรณยกลบมห ทณชร อบเกลรอและพณเอชเปปนดหางทณแร ยกไดหจากดมนดหางบรมเวณสถานณวจม ยน กาญจนบบรใณ นการเปปนเชรอช สหงเสรมมการเจรมญเตมบโตของ
พรช ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2557-2559 การยหอยสลายสารฆหาแมลงกลบมห ออรรแกโนคลอรณนบางชนมดทณตร กคหางในสมงร แวดลหอม
โดยเชรอช ราจากดมน : การคนดแยกและการศศกษาสภาวะทณเร หมาะสม ( หนวหนหาโครงการยหอย ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2556-2558 อมทธมพลของการปนเปปอป นของสารพมษจากเชรอช ราในขหาว ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2557
การวมเคราะหรหาสารสกนดจากกลหวยไมหและพนฒนาเปปนผลมตภนณฑรเปปนผลมตภนณฑรเพรอร สบขภาพ ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากสชานนกงานพนฒนาเศรษฐกมจจากฐาน
ชณวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2557-2558 การประเมมนความปลอดภนยของขหาวเหนณยว: สารพมษเชรอช ราและเชรอช ราสรหางสารพมษเชรอช รา ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากศภนยรนวนตกรรมวมทยาการ
อาหาร(KU-FIRST)
ปป 2557-2559 ศนกยภาพการกชาจนดสารตกคหางทางเกษตรและอบตสาหกรรมทณยร อห ยสลายยากในสมงร แวดลหอมโดยวมธทณ างชณวภาพ ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2557-2559 ศนกยภาพของพรชตระกภลถนวร สกบลโสนในการกชาจนดสารกชาจนดแมลงและศนตรภพชร กลบมห Organochlorine ทณตร กคหางในสมงร แวดลหอม ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบน
อบดหนบนวมจยน มก.
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ปป 2558
การประเมมนคบณคหาทางอาหาร และประสมทธมภาพของสารสกนดทชามนง (Litsea petiolata Hook. f.) ในการควบคบมโรคขอบใบแหหง และเพลณยช กระโดดสณนาช ตาลใน
ขหาว ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2558
การผลมตและการเพมมร ความคงตนวของสารแอนโทไซยานมนจากผลมะมหวงหาวมะนาวโหหและการประยบกตรใชหในผลมตภนณฑรเพรอร สบขภาพและเครรอร งสชาอาง ( ผภรห วห ม
โครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2558
วมจยน มก.

การผลมตสารสชาคนญ จากพลนบอหอนและพลนบดมบเศษเหลรอจากการรหวงหลหน และการประยบกตรใชหในผลมตภนณฑรเวชสชาอาง ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบน

ปป 2558

การเพมมร ประสมทธมภาพกระบวนการผลมต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp. ทณแร ยกไดหจากดมนดหาง ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.

ปป 2558
วมจยน มก.

โครงการผลมตสาร Lovastatin จากวนสดบเหลรอใชหทางการเกษตรเพรอร ใชหเปปนวนตถบดบม ในการผลมตผลมตภนณฑรเสรมมสบขภาพ ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบน

ปป 2558-2560 การวมจยน เพรอร พนฒนาคบณภาพนชาช สหมควนนไมหและการใชหประโยชนรดาห นการเกษตร ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2558-2560 ประสมทธมภาพของนชาช สหมควนนไมหทผรณ ลมตจากวนตถบดบม ไมหแตหละชนมดและอบณหภภมตม าห ง ๆ ในการควบคบมเชรอช ราและแมลงศนตรภพชร ( หนวหนหาโครงการยหอย ) ไดหรบน ทบนจาก
ทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2558-2559 การผลมตสาร Lovastatin จากชานอหอยเพรอร ใชหเปปนวนตถบดบม ในการผลมตผลมตภนณฑรเสรมมสบขภาพ ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากสชานนกงานกองทบนสนนบสนบนการวม
จนย
ปป 2558-2559 การพนฒนาผลมตภนณฑรเพรอร สบขภาพจากกลหวยไมหสกบลหวาย ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากสชานนกงานพนฒนาเศรษฐกมจจากฐานชณวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2557-2559 การยหอยสลายสารฆหาแมลงกลบมห ออรรแกโนคลอรณนบางชนมดทณตร กคหางในสมงร แวดลหอมโดยเชรอช ราจากดมน : การคนดแยกและการศศกษาสภาวะทณเร หมาะสม ( หนวหนหา
โครงการยหอย ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2559-2561 กระบวนการหมนกกรดโคจมกจากมนนสชาปะหลนงดหวยเชรอช รา Aspergillus เพรอร ใชหเปปนวนตถบดบม ในอบตสาหกรรมเครรอร งสชาอาง ( หนวหนหาโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบด
หนบนวมจยน มก.
ปป 2559-2561 การผลมตผงสารลดโคเลสเตอรอลและตหานออกซมเดชนนสภงโดยใชหซงน ขหาวโพดมหวง KPSC 903 เปปนวนสดบในการเพาะเลณยช ง ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบน
วมจยน มก.
ปป 2559-2561 แผนทณบร รมหารอบปกรณรทางวมทยาศาสตรรและทรนพยากรเพรอร การวมจยน และวมชาการ ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2560

การคหนหายณนทณสร รหางสาร Taxol และความหลากหลายของราเอนโดไฟตรจากพรชปฝาชายเลน ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.

ปป 2560
การประเมมนศนกยภาพของราเอนโดไฟตรททรณ นตหอสารฆหาแมลงกลบมห ออรรแกโนคลอรณนในการเปปนเชรอช สหงเสรมมการเจรมญของพรช ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบด
หนบนวมจยน มก.
ปป 2560

การยหอยสลายทางชณวภาพของ DDT ในดมนโดยเชรอช รา Fusarium solani P114 ( หนวหนหาโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.

ปป 2560-2562 การผลมตอนบภาคนาโนซมงคซรออกไซดรดวห ยกระบวนการชณวสนงเคราะหรจากสารสกนดสมบนไพรและการประยบกตรใชหในผลมตภนณฑรควบคบมเชรอช ราสาเหตบของการเนหาเสณย
หลนงการเกรบเกณยร วของผลไมห ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2560-2562 การศศกษาศนกยภาพของชานอหอยในการผลมตผงสารลดโคเลสเตอรอลและตหานออกซมเดชนนสภงโดยกระบวนการหมนกแบบแหหง ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบน
อบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2561
การกระจายตนวของเชรอช ราสรหางสารพมษอะฟลาทอกซมนและออคราทอกซมน เอ ในพรมกแหหงและปปจจนยในการสรหางสารพมษ ( หนวหนหาโครงการยหอย ) ไดหรบน ทบนจากทบน
อบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2561
การประเมมนความเสณยร งสารพมษเชรอช ราและการกระจายตนวของเชรอช ราทณผร ลมตสารพมษในขหาวเปลรอกเหนณยวและขหาวเหนณยวของไทย ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบน
อบดหนบนวมจยน มก.
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ปป 2561
การประเมมนสารพมษเชรอช ราและเชรอช ราสรหางสารพมษในวนตถบดบม หลนกของอาหารไทย : กรณณศกศ ษาขหาวเหนณยวและพรมกแหหง ( หนวหนหาโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากทบนอบด
หนบนวมจยน มก.
ปป 2561-2563 การคนดแยกจบลนม ทรณยยร อห ยสลายสารพมษอะฟลาทอกซมนเพรอร ประยบกตรใชหในการลดการปนเปปอป นสารพมษอะฟลาทอกซมนโดยชณววมธณ ( หนวหนหาโครงการ ) ไดหรบน ทบนจาก
ทบนอบดหนบนวมจยน มก.
ปป 2561-2562 การวมจยน และพนฒนากลหวยไมหสกบลหวายตหอยอดเพรอร การพนฒนาผลมตภนณฑรเสรมมสบขภาพเชมงพาณมชยร ( ผภรห วห มโครงการ ) ไดหรบน ทบนจากสชานนกงานพนฒนาเศรษฐกมจจาก
ฐานชณวภาพ (องครการมหาชน)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตม
- Thanapoom Maneeboon, Suwanna Kladpan, Warapa Mahakarnchanakul, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Teeranud Romphophak, "Effect of Ethylene Gas
on Aflatoxin Production of Aspergillus spp. Isolated from Peanut", วารสารวมทยาศาสตรรเกษตร 43 (3 (พมเศษ)) (2012) 637-640
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Mr. CHAROEN KUNPROM, Teeranud Romphophak, "Growth and Aflatoxins Production under CO2
Enrichment of Aspergillus spp. Isolated from Peanut", วารสารวมทยาศาสตรรเกษตร 44 (3 (พมเศษ)) (2013) 273-276
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, "Inhibitory Effects of Some Organic Acids on Growth and Aflatoxin Production by Aspergillus sp.",
วารสารวมทยาศาสตรรเกษตร 44 (3 (พมเศษ)) (2013) 343-346
- นางสาวสบดารนตนร เขาแกหง, นางสาวชนนญญา ช?วยศรณนวล, Thanapoom Maneeboon, นางสาวพรรณรพณ เอณยร มทวณเจรมญ, Warapa Mahakarnchanakul, "Potential of
Ochratoxin A Producing-fungi Isolated from Thai Brown Rice", วารสารวมทยาศาาตรรเกษตร 44 (3 (พมเศษ)) (2013) 303-306
- Kanokporn Poungpong, Thanapoom Maneeboon, Pravee Vijchulata, "The study of Aflatoxin M1 contamination in raw milk of Kasetsart University dairy
center", วารสารสนตวศาสตรรแหหงประเทศไทย 1 (2) (2014) 195-198
- ศศมประภา ชภชวห ย, Prakorn Jala, Thanapoom Maneeboon, Pareeya Udomkusonsri, Natthasit Tansakul, "Determination of Aflatoxin B1 in Feeding stuffs
without Clean-up Step byHigh Performance Liquid Chromatography", Journal of science and technology Mahasarakham University 36 (2) (2017) 1-6
ระดนบนานาชาตม
- Nampeung Anukul, Thanapoom Maneeboon, Chanram Roopkham, Chananya Chuaysrinule, Warapa Mahakarnchanakul, "Fumonisin and T-2 toxin
production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farming", Mycotoxin research 30 (1)
(2014) 9-16
- Panrapee Iamtaweejaroen , Phakpoom Kooprasertying , Thanapoom Maneeboon, Nampeung Anukul , Warapa Mahakarnchanakul, "Exposure to
aflatoxin B1 in Thailand by consumption of brown and color rice", Mycotoxin Research 32 (1) (2016) 19-25
- Phakpoom Kooprasertying, Thanapoom Maneeboon, Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul, "Exposure assessment of aflatoxins in
Thai peanut consumption", Journal Cogent Food & Agriculture 2 (1204683) (2016) 1-9
- Kooprasertying, P., Thanapoom Maneeboon, Iamtaweejaroen, P., Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul, "Optimization and efficiency
improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detection", Biotropia 24 (2) (2017) 114-126
- Sasiprapa Choochuay, Jutamas Phakam, Prakorn Jala, Thanapoom Maneeboon, Natthasit Tansakul, "Determination of Aflatoxin B1 in Feedstuffs
without Clean-Up Step by High-Performance Liquid Chromatography", International Journal of Analytical Chemistry 2018 (2) (2018) 1-8
- Suravanichnirachorn, W., Vichai Haruthaithanasan, Suntaree Suwonsichon, UDOMLAK SUKATTA, Thanapoom Maneeboon, Withida Chantrapornchai,
"Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng]
powders", Agriculture and Natural Resources 52 (4) (2018) 354-360
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- Krittaya Petchpoung, Siriwan Soiklom, WIPADA SIRI-ANUSORNSAK, Nathawat Khlangsap, anucha tara, Thanapoom Maneeboon, "Predicting antioxidant
activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parameters", MethodsX 7 (-) (2020) 100783-1-7
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตม
- Thanapoom Maneeboon, Ancharida Akaracharanya, Teerapatr Srinorakutara, Vichien Kitpreechavanich, "Simultaneous saccharification and
fermentation of cassava pulp to ethanol by co-culture of Rhizopus oryzae and Saccharomyces cerevisiae in solid state culture", การประชบมวมชาการ ครนงช ทณร
47 มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร (2009)
- ราชาวดณ ยอดเศรณณ, Thanapoom Maneeboon, ณนฐวบฒม ครบฑไทย , Chaiyapoom Bunchasak, "ผลของระดนบเมทไธโอนณนในอาหารทณปร นเปปอป นอะฟลาทอกซมนตหอ
สมรรถภาพการผลมตและคหาเคมณในเลรอดของไกหกระทงภายใตหสภาวะอากาศรหอนชรนช ", การสนมมนาวมชาการระดนบบนณฑมตศศกษาครนงช ทณร 7 คณะเกษตรศาสตรร มหาวมทยาลนยเชณยงใหมห
(2009)
- Prapeuk Tangmunkhong, Suwanna Kladpan, Thanapoom Maneeboon, Warapa Mahakarnchanakul, "A survey of mycotoxins in Maize in Thailand", The
5th Thai Mycological Conference 2010 (2010)
- Warapa Mahakarnchanakul, Ratchanee Hongprayoon, นางสบวรรณา กลนดพนนธบ,ร นางสาวศรณหรรษา มลมจารยร, Thanapoom Maneeboon, นางลนกษณรกนก สมนธบร
ประสพชนย, นางสาวพยม ใสยจมตรร, "Development of an Immunoaffinity Column for Reduce Costing of Aflatoxin Determination in Agricultural Products and
Foods", การนชาเสนอผลงานวมจยน แหหงชาตม 2554 (2011)
- Thanapoom Maneeboon, นางสบวรรณา กลนดพนนธบ,ร ปปญญาภรณร อบดคชาเทณยร ง, Warapa Mahakarnchanakul, "Validation of Method for Determination of
Fumonisin B1 in Cereal and Cereal Products by HPLC-FLD with Immunoaffinity Column Clean-up", การประชบมทางวมชาการ ครนงช ทณร 50 มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร
(2012)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญษ ชหวยศรณนวล, Suwanna Kladpan, Warapa Mahakarnchanakul, Teeranud Romphophak, "Determination of
Aflatoxins in peanut and Potential of Aflatoxins Production by Aspergillus Strains", The 6 th Thai Mycological Conference (2012)
- Thanapoom Maneeboon, Suwanna Kladpan, Warapa Mahakarnchanakul, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Teeranud Romphophak, "Effect of ethylene gas
on aflatoxin production of Aspergillus spp. isolated from peanut", การประชบมวมชาการวมทยาการหลนงการเกรบเกณยร วแหหงชาตม ครนงช ทณร 10 (2012)
- Krittaya Petchpoung, khamjut ruenreungdee, Siriwan Soiklom, Thanapoom Maneeboon, Patcharee Umroong, Win Surachetpong, Warapa
Mahakarnchanakul, "Toxicological Effects of Zearalenone to Immunological and Histological Changes of Vannamei Shrimp", การประชบมทางวมชาการ ครนงช ทณร
51 มหาวมทยาลนยเกษตรศาตรร สาขาประมง (2013)
- Siriwan Soiklom, Krittaya Petchpoung, Thanapoom Maneeboon, นางสบวรรณา กลนดพนนธบ,ร khamjut ruenreungdee, Warapa Mahakarnchanakul, "A Study of
Aflatoxin and Deoxynivalenol Contamination in Shrimp Feedstuff and Shrimp Feed", การประชบมทางวมชาการ ครนงช ทณร 51 (2013)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Mr. CHAROEN KUNPROM, Teeranud Romphophak, "Growth and Aflatoxins Production under CO2
Enrichment of Aspergillus spp. Isolated from Peanut", งานประชบมวมชาการวมทยาการหลนงการเกรบเกณยร วแหหงชาตม ครนงช ทณร 11 (2013)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, "Inhibitory Effects of Some Organic Acids on Growth and Aflatoxin Production by Aspergillus sp.",
งานประชบมวมชาการวมทยาการหลนงการเกรบเกณยร วแหหงชาตม ครนงช ทณร 11 (2013)
- นางสาวสบดารนตนร เขาแกหง, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Thanapoom Maneeboon, นางสาวพรรณรพณ เอณยร มทวณเจรมญ , Warapa Mahakarnchanakul, "Potential of
Ochratoxin A producing-fungi isolated from Thai brown rice", การประชบมวมชาการวมทยาการหลนงการเกรบเกณยร วแหหงชาตม ครนงช ทณร 11 (2013)
- Kanokporn Poungpong, Thanapoom Maneeboon, Pravee Vijchulata, "The study of Aflatoxin M1 contamination in raw milk for KU dairy center,
Kasetsart University", การประชบมสนตวศาสตรรแหหงประเทศไทย (2014)
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- Chanram Roopkham, ดร. นชาช ผศงช อนบกลภ , Thanapoom Maneeboon, Prapart Changlek, "Genetic Identification of Eight Keantawan Cultivars (Helianthus
tuberosus L.) Based on the Nucleotide Sequences of Four Conserved Regions of Chloroplast DNA and One Conserved Region of Nuclear DNA using PCR
– RFLP", การประชบมทางวมชาการ ครนงช ทณร 53 ของมหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร (2015)
- Chanram Roopkham, Savitr Trakulnaleamsai, Thanapoom Maneeboon, Siriwan Soiklom, ดร.นชาช ผศงช อนบกลภ , "A study on plant growth promoting activity of
the haloalkaliphilic bacteria isolated from alkaline soil in Kanchanaburi research station", การประชบมทางวมขาการ ครนงช ทณร 54 ของมหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร
(2016)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Chanram Roopkham, Warapa Mahakarnchanakul, "A Preliminary Survey of Mycotoxins
Contamination and Toxigenic Fungi in Glutinous Rice in Cambodia, Laos and Thailand", การประชบมวมชาการขหาวแหหงชาตม ครนงช ทณร 4 (2016)
- Chanram Roopkham, Savitr Trakulnaleamsai, Thanapoom Maneeboon, Siriwan Soiklom, "Optimization of indole-3-acetic acid (IAA) production by
Bacillus spp. isolated from alkaline soil", การประชบมวมชาการ ครนงช ทณร 55 ระหวหาง วนนทณร 31 มกราคม 2560 - 3 กบมภาพนนธร 2560 (2017)
- Thanapoom Maneeboon, Nathawat Khlangsap, anucha tara, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Chanram Roopkham, "Effect of Wood Material and Pyrolysis
Temperature on Efficacy of Wood Vinegar for Controlling Chilli Thrips", การประชบมวมชาการมหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร ครนงช ทณร 56 (2018)
- Chanram Roopkham, Thanapoom Maneeboon, Siriwan Soiklom, "Evaluation of plant growth promoting potential of organochlorine pesticide resistant
endophytic and soil fungi", การประชบมวมชาการครนงช ทณร 56 ของมหาวมทยาลนยเกาตรศาสตรร (2018)
- Chanram Roopkham, Thanapoom Maneeboon, อาภากร สกบลสถาพร, "Screening of Taxol encoding genes and diversity of Endophytic fungi from
Mangrove plants", การประชบมวมชาการพนนธบศาสตรรแหหงชาตม ครนงช ทณร 21 (2019)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Chanram Roopkham, Warapa Mahakarnchanakul, "Determination of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2,
Citrinin, OTA and Zearalenone in Thai Glutinous Rice", การประชบมทางวมชาการครนงช ทณร 57 มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร
(2019)
ระดนบนานาชาตม
- Thanapoom Maneeboon, Wirat Vanichsriratana, ชนยพร พรหมชนยธวนช, Vichien Kitpreechavanich, "Optimization of lactic acid production by pelleted-form
of Rhizopus oryzae in 3-L airlift bioreactor using response surface methodology", The 31st Symposium on Biotechnology and Fuels and Chemicals
(2009)
- Ratchanee Hongprayoon, Suwanna Kladpan, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, กมตตมศกน ดมด อมนทรรเสวก, ภนทรภงษร ยนงร ยรน, ศรณหรรษา มลม
จารยร, ปปญญาภรณร อบดคชาเทณยร ง, ลนกษณรกนก สมนธบปร ระสพชนย, พนม ใสยจมตรร, "DEVELOPMENT OF IMMUNODIAGNOSTIC TEST KITS AND IMMUNOAFFINITY COLUMNS
FOR ZEARALENONE AND AFLATOXIN", FFTC-KU2011 International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in
Asia (2011)
- Ratchanee Hongprayoon, นายกมตตมศกน ดมด อมนทรรเสวก, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, Suwanna Kladpan, "Zeralenone-Specific
Immunochromatographic Strip for On-Site Screening", The Xlth International Conference on AgriFood Antibodies (ICAFA) (2012)
- Nampeung Anukul, Siriwan Soiklom, Krittaya Petchpoung, Thanapoom Maneeboon, Warapa Mahakarnchanakul, "Risk incidence of mycotoxins and
development of rapid detection methods in shrimp feed", Seminar and workshop in Establishment of an Asian Research Center of Excellence in
Healthy and Safe Marine Food Resource, 2nd Symposium of TUMSAT Healthy and Safe Marine Food Resources Project (2012)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Nampeung Anukul, Chanram Roopkham, Warapa Mahakarnchanakul, "A preliminary investigation
on the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand", International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety
(2013)
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- Phakpoom Kooprasertying, Thanapoom Maneeboon, Chanaya chuatsrinule, Kittisak Insawake, Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul,
"Inhouse Immuno Affinity Column Developmwnt for Aflatoxin B1 detection", International conference on Mycotoxin Aspects of Food and Feed Safety
(IC-MAFFS) Universitas Godjah Mada, Indonesia. June 27-28 2013 (2013)
- Warapa Mahakarnchanakul, P. Lamtaweejaloen, Nampeung Anukul, Thanapoom Maneeboon, Amnart Poapolathep, "Affatoxin contamination of
husked rice and color rice in relation to climate in central and Northeast region of Thailand", Impact of Climate change on Food Security, Safety and
Nutrition in Our Future (2013)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Nampeung Anukul, นางสาวพรรณรพณ เอณยร มทวณเจรมญ, Warapa Mahakarnchanakul, "Isolation of
Aspergillus section Flavi from rice in Thailand and their aflatoxins producing ability", The 10th International Mycological Congress (2014)
- นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Siriwan Soiklom, Krittaya Petchpoung, Warapa Mahakarnchanakul, khamjut ruenreungdee, Thanapoom Maneeboon,
"Detection of aflatoxins producing Aspergillus spp. from fish meal, soybean meal and shrimp feed in Thailand", The 10th International Mycological
Congress (2014)
- Ratchanee Hongprayoon, สมลนกษณร พบมห ระชนฎ, กมตตมศกน ดมด อมนทรรเสวก, นางสบวรรณา กลนดพนนธบ,ร Warapa Mahakarnchanakul, ศรณหรรษา มลมจารยร, Thanapoom
Maneeboon, "Monoclonal Antibody against Zearalenone and Development of Rapid ELISA kit", 2014 ISSAAS International Congress And General
Meeting
(2014)
- นางสาวสบดารนตนร เขาแกหง, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Kanithaporn Vangnai, "The optimized
condition of ochratoxin a production for reference material production", 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security (2014)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Wetanee Suravanichnirachorn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon,
"Effects of Extraction Conditions on quality and antioxidant activity of Purple Corn Cob KPSC 903 extracts.", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015)
(2015)
- Ratchanee Hongprayoon, กมตตมศกน ดมด อมนทรรเสวก, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, สมลนกษณร พบมห ระชนฎ, Suwanna Kladpan,
"Development of Quantitative Detection Assay for Zearalenone Determinationin Maize by Monoclonal Antibody", International Workshop on Updated
Techniques for Mycotoxin Detection in Animal Feed (2016)
- Parawee Pukkasorn, Wannasawat Ratphitagsanti, Vichai Haruthaithanasan, Thanapoom Maneeboon, ชนนญญา ชหวยศรณนวล, "Consumer Survey on
Aflatoxin Contaminated Peanut and Ultra Superheated Steam Technology Usage", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016)
(2016)
- Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, Ketsaree Klinsukhon, Thanapoom Maneeboon, UDOMLAK SUKATTA, "Lovastatin Production by
Monascus purpures using Lignocellulosic Residues under Solid State Fermentation", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)
Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society
(2017)
- UDOMLAK SUKATTA, Wannasiri Wannarat, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, "Chemical
Composition, Free Radical-Scavenging activities, and Cytotoxicity of Areca Nut Seed Extract", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC
2017)
Innovative Food Science and Technology For Mankind:
Empowering Research for Health and Aging Society
15-17 June 2017
(2017)
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- Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, Ketsaree Klinsukhon, Thanapoom Maneeboon, UDOMLAK SUKATTA, "Lovastatin biosynthesis by
Monascus purpureus using purple corn cob (Zea mays L.) under solid state fermentation", The International Conference on Agriculture and Natural
Resources 2018 (ANRES 2018) (2018)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, "Biological activity and chemical
composition evaluations of tiger orchid (Grammatophyllum speciosum) extract", The International Conference on Agriculture and Natural Resources
2018 (ANRES 2018) (2018)
- LALITA KHACHARAT, Warapa Mahakarnchanakul, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, UDOMLAK SUKATTA, Thanapoom Maneeboon,
"Cholesterol-lowering agent and pigments production from Hom Thong banana peels by Monascus purpureus", The International Halal Science and
Technology Conference 2019 (2019)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, "Bioactive compounds from young
persimmon fruit and its potential use as cosmetic active ingredients", International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th
Halal Science Industry and Business (HASIB) (2019)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, ทมพาพร ทองคชา, สบรสม า สากยโรจนร , ณนฐ
พร เปรสนนเทณยะ, "IN VITRO ANTIOXIDANT, ?-GLUCOSIDASE, ?-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITIES AND MAIN CHEMICAL CONSTITUENTS OF DENDROBIUM
EXTRACT", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) (2019)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชหวยศรณนวล, Retty Putri Utami Dwipa, Warapa Mahakarnchanakul, "Mycobiota and Mycotoxins Contamination
in Sesame Seeds, Lotus Seeds and Job’s Tears Seeds from Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum (2020)
- Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, "Regulations Relating to Mycotoxins in Food and Feed in Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th
Conference of The World Mycotoxin Forum (2020)
- Chananya Chuaysrinule, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, "Influence of temperature and water activity on growth and
production of aflatoxin B1 by Aspergillus flavus and ochratoxin A by A. carbonarius isolated from dried chili", The 6th International Union of
Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins (2020)
- Retty Putri Utami Dwipa, Thanapoom Maneeboon, Chananya Chuaysrinule, Warapa Mahakarnchanakul, "Competition of Toxigenic Isolates of
Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius Under Shifting Temperature", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach
Programme on Food Safety and Microbial Toxins (2020)
- Warapa Mahakarnchanakul, Retty Putri Utami Dwipa, Chananya Chuaysrinule, Thanapoom Maneeboon, "Mycotoxigenic fungi and mycotoxins in
selected cereals in Thailand and theirs exposure assessment", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on
Food Safety and Microbial Toxins (2020)
- LALITA KHACHARAT, Warapa Mahakarnchanakul, Prapassorn Rugthaworn, UDOMLAK SUKATTA, Ketsaree Klinsukhon, Thanapoom Maneeboon, "Effect
of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach
Programme on Food Safety and Microbial Toxins (2020)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลชมเชย การประกวดนวนตกรรมมหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร ปป 2552 ประเภทอาจารยร นนกวมจยน มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร สาขาเกษตรศาสตรร ประมง และวนศาสตรร
ประจชาปป 2552 เรรอร ง "เทคโนโลยณการผลมตวนสดบอาห งอมงอะฟลาทอกซมนในถนวร ลมสง" จาก มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร
- รางวนลชนะเลมศ ประเภทบบคลากรจภเนณยรร การประกวดนวนตกรรมมหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร พ.ศ. 2555 สาขาวมทยาศาสตรรและเทคโนโลยณการเกษตร ประจชาปป 2556 เรรอร ง "ตหน
แบบวนสดบอาห งอมงสารพมษเชรอช ราซณราลณโนนในขหาวโพด" จาก มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร
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- รางวนลผลงานประดมษฐรคดม คหน ประจชาปป 2556 รางวนลระดนบดณ สาขาสาขาเกษตรศาสตรรและชณววมทยา ประจชาปป 2556 เรรอร ง "KU-AF2 : คอลนมนรสาช หรนบขจนดสมงร รบกวนสชาหรนบการวม
เคราะหรอะฟลาทอกซมน" จาก สชานนกงานคณะกรรมการวมจยน แหหงชาตม
- Bronze Medal Award Biotechnology ประจชาปป 2557 เรรอร ง "KU-AF2 : คอลนมนรขจนดสมงร รบกวนสชาหรนบการวมเคราะหรอะฟลาทอกซมน" จาก The 10th Taipei International
Invention Show & Technomart” (INST 2014)
- Leading Innovation Award ประจชาปป 2557 เรรอร ง "KU-AF2 : คอลนมนรขจนดสมงร รบกวนสชาหรนบการวมเคราะหรอะฟลาทอกซมน
Property Network (IIPNF)

" จาก International Intellectual

- TIIIA Outstanding Diploma ประจชาปป 2557 เรรอร ง "KU-AF2 : คอลนมนรขจนดสมงร รบกวนสชาหรนบการวมเคราะหรอะฟลาทอกซมน
Innovation Industry Association

" จาก Taiwan Invention &

- รางวนลรองชนะเลมศการประกวดนวนตกรรมมหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบบคลากรจภเนณยรร อายบไมหเกมน ๔๐ ปป
สาขาวมทยาศาสตรรเทคโนโลยณ ประจชาปป 2557 เรรอร ง "Super-Healthy Powder" จาก มหาวมทยาลนยเกษตรศาสตรร
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- 1st WINNER POSTER in International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety ประจชาปป 2556 เรรอร ง "A preliminary investigation on
the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand" จาก International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety
- การนชาเสนอผลงานภาคโปสเตอรร รางวนล ทณ3ร ประจชาปป 2560 เรรอร ง "การผลมตสารโลวาสตาตมนดหวยเชรอช รา Monascus purpureus จากวนสดบเหลรอใชหทางการเกษตรดหวยกระบวน
การหมนกแบบแหหง" จาก สมาคมวมทยาศาสตรรและเทคโนโลยณทางอาหารแหหงประเทศไทย (FOSTAT) และ สชานนกงานคณะกรรมการนโยบายวมทยาศาสตรร เทคโนโลยณและนวนตกรรม
แหหงชาตม (สวทน.)
- ผลงานระดนบดณ วมทยาศาสตรรและพนนธบศาสตรร ประจชาปป 2561 เรรอร ง "การศศกษาสภาวะทณเร หมาะสมของการผลมต Indole3acetic acid (IAA) ของ Bacillus spp.ทณแร ยกไดหจากดมน
ดหาง" จาก มหาวมทยาลนเกษตรศาสตรร
- Best Poster 1st winner ประจชาปป 2563 เรรอร ง "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus" จาก The 6th International
Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins
ผลงานวมจยน นณเช ปปนรายการรวบรวมระหวหางปป 1 มกราคม 2552 - 4 มมถนบ ายน 2563
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