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โครงการววจยบ
ปป 2548-2558 เคยย-ไบโอดยเซล ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2553
การใชคประโยชนตจากกลยเซอรอลดสบผลพลอยไดคจากกระบวนการผลสตไบโอดยเซลจากสบยดร าด เพพอญ ใชคในการผลสตเอทานอล ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนวสจยน มก.
ปป 2553

การสกนดแทนนสนจากเปลพอกลดาตคนสบยดร าด เพพอญ ออตสาหกรรม ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.

ปป 2553-2554 Chemical analysis of sugarcane and its relatives for the development of a near-infrared spectroscopic analysis method to evaluate
sugarcane germplasm resources for major chemical components ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural
Sciences (JIRCAS)
ปป 2553-2554 การสกนดและวสเคราะหตองคตประกอบในสารสกนดจากชรอดอกเกสรตนวผยขค องปาลตมนนาด มนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากศยนยตความเปปนเลสศทางวสชาการทางดคาน
ปาลตมนนาด มนน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนากระบวนการสกนดและการตรวจสอบคอณภาพของสารสกนดและนนาด มนนหอมระเหยจากยยคาลสปตนส และเสมมดขาว ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนวสจยน มก.
ปป 2555
การใชคกลยเซอรอลดสบจากกระบวนการผลสตไบโอดยเซลจากปาลตมนนาด มนนเพพอญ ใชคเปปนซนบสเทรตสดาหรนบจอลนส ทรยยทต มญย คย ณ
อ สมบนตใส นการสะสมไขมนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดค
รนบทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2555

การผลสตไบโอดยเซลชอมชนแบบยนงญ ยพนจากนนาด มนนปาลตมดสบโดยใชคเครพอญ งตคนแบบ KUB-200 ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.

ปป 2555
การสนงเคราะหตกลยเซอรอลคารตบอเนตจากกลยเซอรอลดสบผลพลอยไดคจากกระบวนการผลสตไบโอดยเซลของนนาด มนนปาลตม ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนวสจยน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนาวสธวย เส คราะหตปรสมาณองคตประกอบทางเคมยในนนาด มนนหอมระเหยจากยยคาลสปตนส และเสมมดขาว ทยรญ วดเรมว และไมรทาด ลายดควยเนยยรตอนส ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2555-2558 การพนฒนาการผลสต การสกนดและการวสเคราะหตสารและนนาด มนนหอมระเหยจากยยคาลสปตนส และเสมมดขาว ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2556-2558 การศศกษาการสกนดและฤทธสทธ างชยวภาพของแทนนสนจากเปลพอกผลสบยดร าด เพพอญ การสรคางมยลคราเพสมญ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2556-2558 การสกนดแทนนสนจากเปลพอกไมคโกงกางวนสดอเหลพอทสงน จากการผลสตถราน เพพอญ ใชคเปปนสารยรอยสลายฟอรตมลน ดยไฮดตในแผรนชสนน ไมคอดน ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอน
ออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนากระบวนการสกนดและการตรวจสอบคอณภาพของสารสกนดและนนาด มนนหอมระเหยจากยยคาลสปตนส ทยทรยและเสมมดขาว ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
ทอนออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนาวสธวย เส คราะหตปรสมาณองคตประกอบทางเคมยในนนาด มนนหอมระเหยจากยยคาลสปตนส ทยทรย และเสมมดขาว ทยรญ วดเรมว และไมรทาด ลายดควยเนยยรตอนส ฟราเรดสเปก
โตรสโกปป ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
ปป 2557
การศศกษาผลการปรนบปรองสมบนตพส นนพ ผสวเสคนใยเซลลยโลสเพพอญ ประสสทธสภาพในการนดาไปใชคเปปนสารเสรสมแรงในยางธรรมชาตส ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนวสจยน มก.
ปป 2558

การผลสตโปรตยนรดาขคาวทยมญ คย ณ
อ สมบนตเส ชสงหนคาทยแญ ละฤทธสทธ างชยวภาพ ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
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ปป 2561

การผลสตเยพอญ เซลลยโลสคอณภาพสยงจากทะลายปาลตมนนาด มนนเปลราดควยกระบวนการทยเญ ปปนมสตรตรอสสงญ แวดลคอม ( ผยรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนวสจยน มก.
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บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบนานาชาตส
- Pornpun Siramon, Yoshito Ohtani, Rini Pujiarti, "New Utilization Methods of Essential Oils from Woody Biomass", Transactions of the Materials
Research Society of Japan 34 (4) (2010) 715-718
- Pornpun Siramon, Prof.Dr. Yoshito Ohtani, Assoc.Prof.Dr. Hideaki Ichiura, "Chemical Composition and Antifungal Property of Eucalyptus camaldulensis
Leaf Oils from Thailand", Records of natural products 7 (1) (2013) 49-53
- Aksorn Riengsilchai, Pornpun Siramon, รศ.ดร. วสทยา ปปนป สอวรรณ, "Screening the Potential Oleaginous Yeast Strains for Lipid Accumulation on Glycerol, a
By-Product from Biodiesel Production", Advanced Materials Research 2013 (781-784) (2013) 2445-2451
- Pornpun Siramon, Klanarong Sriroth, "Bioconversion of glycerol from biodiesel production to ethanol by Enterobacter aerogenes TISTR 1468", Journal of
Pure and Applied Microbiology 10 (3) (2016) 1781-1786
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตส
- Pornpun Siramon, Vittaya Punsuvon, Pilanee Vaithanomsat, "Optimization Studies on ACid Impregnation-Steam Explosion Pretreatment and
ENzymatic Hydrolysis of Oil Palm Empty FRuit Bunch", The Sixth THailand Material Science and TEchnology Conference (2010)
- Pornpun Siramon, "The utilization of male inflorescences of oil palm tree for mosquito repellent stick production", การประชอมวสชาการวสทยาศาสตรตและ
เทคโนโลยยแหรงประเทศไทย (วทท) ครนงน ทยญ 36 (2010)
- Pornpun Siramon, UDOMLAK SUKATTA, thippayarat chahomchuen, "Tannin from Jatropha curcas L. hulls and its antioxidant activity", การประชอมวสชาการ
วสทยาศาสตรต และเทคโนโลยยแหรงประเทศไทย ครนงน ทยญ 39 (2013)
- Pornpun Siramon, Trairat Neimsuwan, Pongsak Hengniran, "Tannin extraction from the bark of Rhizophora spp., a residue from charcoal production, for
environment-friendly wood adhesive applications", การประชอมวสชาการวสทยาศาสตรต และเทคโนโลยยแหรงประเทศไทย ครนงน ทยญ 39 (2013)
ระดนบนานาชาตส
- Pornpun Siramon, Klanarong Sriroth, "Utilization of Crude Glycerol, a By-Product from Jatropha-Biodiesel Production, as a Substrate for Ethanol
Production", The 3rd International Symposium of Indonesian Wood Research Society (IWoRS) (2011)
- Pornpun Siramon, WARUNEE THANAPASE, Vittaya Punsuvon, Pilanee Vaithanomsat, "Polyphenolics and Tannin Obtained from Stem Bark of Jatropha
curcas (Linn) Tree Pruning from Thailand and Their Antioxidant Activities", The 3rd International Symposium of Indonesian Wood Research Society
(IWoRS) (2011)
- Aksorn Riengsilchai, Pornpun Siramon, Vittaya Punsuvon, "Screening the potential oleaginous yeast strains for lipid accumulation on glycerol, a
by-product from biodiesel production", 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials (2013)
- Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, Ketsaree Klinsukhon, Pornpun Siramon, UDOMLAK SUKATTA, "Isolation of Bacterial Strains Capable of
Converting Biodiesel-Derived Raw Glycerol Into Biosurfactant", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security
(2013)
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