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โครงการววจยบ
ปป 2555
การทดสอบประสวทธวภาพของสารสกลดจากกลมบเลมยล งกระเจมยจ บแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยลบยลงล การเจรวญและการสรรางสารพวษอะฟลาทอกซวนของเชรอล รา
Aspergillus spp. ( หลวหนราโครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทนววจยล มก.
ปป 2555-2557 การศศกษาคทณสมบลตขว องสารตรานจทลนว ทรมยจย ากยมสตยทะเล ( ผศรร วร มโครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทนววจยล มก.
ปป 2556

การใชรประโยชนยจากไหมขราวโพดและฤทธวทธ างชมวภาพของสารสกลด ( หลวหนราโครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทนววจยล มก.

ปป 2557
การศศกษาประสวทธวภาพของสารประกอบเคมมสกลดจากไหมขราวโพด ในการลดระดลบปรวมาณกรดยศรคว และยลบยลงล การเจรวญของ Aspergillus flavus ( หลวหนรา
โครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทนววจยล มก.
ปป 2557
ววจยล มก.

การศศกษาลลกษณะประจกาพลนธทย และองคยประกอบทางเคมมของเมลลดพลนธทถย วถล พศ เพรอถ การจลดทการะบบฐานขรอมศลพลนธทถย วถล พศ ( ผศรร วร มโครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทน

ปป 2557
การววเคราะหยหทาตรนททนและผลตอบแทนทางการเงวนเชวงเปรมยบเทมยบของเกษตรกรทมปถ ฏวบตล ตว ามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรทมปถ ลศกพรชแบบใชรสารเคมมทวถล ไป ( ผศร
รรวมโครงการ ) ไดรรบล ททนจากมหาววทยาลลยแมรโจร จ.เชมยงใหมร
ปป 2558

การประเมวนปรวมาณนลาก มลนในเมลลด และสารตรานอนทมลศ อวสระบางชนวดในกระเจมยจ บเขมยว ( ผศรร วร มโครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทนววจยล มก.

ปป 2560
ววจยล มก.

อวทธวพลของการจลดการกรอนและหลลงเกลบเกมยถ ว และววธกม ารแปรรศปตรอคทณภาพรากสามสวบ (Asparagus racemosus) ( ผศรร วร มโครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทน

ปป 2559-2561 การพลฒนาผลวตภลณฑยจากวลสดทเหลรอทวงล ทมเถ กวดในกระบวนการผลวตขององคยการสทรา กรมสรรพสามวต และโรงงานยาสศบ กระทรวงการคลลง ( ผศรร วร มโครงการ ) ไดรรบล
ททนจากองคยการสทรา กรมสรรพสามวต
ปป 2560
การผลวตและการจกาหนรายผลวตภลณฑยสขท ภาพจากมะกรศดอยรางครบวงจร ( หลวหนราโครงการ ) ไดรรบล ททนจากInnovation Hubs เพรอถ สรรางเศรษฐกวจฐานนวลตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2563 ความหลากหลายของแบคทมเถ รมยทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทมเรมยสมมวร งกลทมร ทมไถ มรสะสมซลลเฟอรย (purple non-sulfur bacteria) ในปปาพรทและ
แนวทางการใชรประโยชนยทางดรานการเกษตร ( ผศรร วร มโครงการ ) ไดรรบล ททนจากสกานลกพลฒนาบลณฑวตศศกษาและววจยล ดรานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยม สกานลกงานคณะกรรมการการอทดม
ศศกษา
ปป 2561

การพลฒนาผลวตภลณฑยชาจากจวงจศฉาร ยเปปนผลวตภลณฑยเพรอถ สทขภาพ ( หลวหนราโครงการ ) ไดรรบล ททนจากททนอทดหนทนววจยล มก.

ปป 2563-2564 การพลฒนาชทดตรวจสอบสารสกาคลญอยรางงรายและผลวตภลณฑยสรรางสรรคยจากสารสกลดพญายอ ( หลวหนราโครงการยรอย ) ไดรรบล ททนจากหนรวยบรวหารและจลดการททน
ดรานการเพวมถ ความสามารถในการแขรงขลนของประเทศ (บพข)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- Manee Tantirungkij, ORAWAN CHOUNTRAGOON, Pakaporn Sathalalai, "Feasibility study on Bioactive Compound Production of Marine Yeast", การ
ประชทมววชาการครลงล ทมถ 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน (2012)
- Pakaporn Sathalalai, Uthaiwan Doung-Ngern, Suratwadee Jiwajinda, Manee Tantirungkij, ORAWAN CHOUNTRAGOON, "Chemical Composition of
Roselle Calyxes’s Extracts (Hibiscus sabdariffa) by Thin Layer Chromatography", การประชทมววชาการแหรงชาตว ครลงล ทมถ 10 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพง
แสน (2013)
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พร คลนธโชตว, อ.ดร.อกาไพทวพยย สทชหอม, นายพวทยา หนศคงบลตร (นวสตว ), "Diversity of acid-tolerant bacteria and purple non-sulfur bacteria from peat swamp forest
and their applications on agricultural approach", การประชทมอนทกรมววธานและซวสเทมาตวคสยในประเทศไทย ครลงล ทมถ 8 (2018)
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คลนธโชตว, "Diversity of acid-tolerant bacteria from secondary peat swamp forest and their applications on agricultural approach", การประชทมอนทกรมววธานและ
ซวสเทมาตวคสยในประเทศไทย ครลงล ทมถ 9 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Natmeena Sadeen, Pojana Simantara, Pakaporn Sathalalai, Suratwadee Jiwajinda, "VALUE ADDED CREATION OF LIME JUICE PRODUCTION WASTE",
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