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การศกึษา 

2543 วท. ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2537 วท. บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) ม.เชียงใหม่  

 
อบรม/สัมมนา 

2552 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง การแยกสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและทำให้บริสุทธิ์ด้วย
เทคนิค Preparative column chromatography คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

  
2551 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Biosynthesis of Natural Product ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
ม.เกษตรศาสตร์ 

  
 
ประสบการณ์ทำงาน 

2543 - ปัจจุบัน ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
 
สาขางานวิจัยที่เช่ียวชาญ 

• การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร 

• งานวิเคราะห์ทางเคมีและวิเคราะห์ฮอร์โมนพืช 

• งานวิเคราะห์สารและการใช้เคร่ืองมือทาง Chromatograph 

 
 
โครงการวิจัย 



 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

2556 การใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งหลังการหีบเมล็ดมะเยาหิน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2553 สถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษเช้ือราในอาหารกุ้งและวัตถุดิบ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
2548 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพร ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  

 
 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 

2562 การผลิตเช้ือเพลิงแข็งอัดแท่งจากกากเมล็ดกาแฟสด       ทุนอุดหนุนวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2561 การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดฟาง ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
2560 การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่ทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็น

เช้ือส่งเสริมการเจริญของพืช  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2560 สารพฤกษเคมีและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวมีสีที่ปลูกในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2560 ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบฟีนอลิก โพลีฟีนอล สี และการต้านอนุมูลอิสระของน้ำส้ม

ควันไม้ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2558-2559 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืชในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
2558 ปัจจัยในกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาที่ส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบทาง

เคมีของน้ำส้มควันไม้ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
2557-2558 การใช้พืชดูดซับและสะสมโลหะหนักจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดราในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2557 -2558 การบำบัดสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างส่ิงแวดล้อมโดยเช้ือราจากดิน

การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2557-2558 ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วสกุลโสนในการบำบัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกลุ่ม 

Organochlorine ทีต่กค้างในส่ิงแวดล้อม ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2557 การประเมินศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่าง

บริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเช้ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2555-2556 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



2555 ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของคล้า ภายใต้การจัดการน้ำและสภาวะความเข้มแสงที่
แตกต่างกันเพ่ือการผลิตเป็นไม้ใบประดิบเศรษฐกิจ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

2555 การวิเคราะห์สารตกค้างยูนิโคนาโซลในมะม่วงที่มีการให้สารอย่างต่อเน่ือง 3 ปี ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

2554 ผลการตอบสนองต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดช่ันที่เกิดจากความเค็มในสายพันธุ์ต่างๆ
ของข้าวไทย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

2553 ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและเน้ือเยื่อของกุ้งขาว
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

2553 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2553 การสำรวจศักยภาพของพืชพลังงานทดแทนบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมการ

ผลิตไบโอดีเซลในชุมชน ทุนวิจัยนวมินทร์วช. 
2552 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช  

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2551 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในวัชพืชวงศ์ Euphorbiaceae ด้วย HPLC ทุนอุดหนุนวิจัย

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
2551 การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในพืชสมุนไพร ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

2550-2551 ความเส่ียงของการสะสมไนเตรท ในผักสด ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2545 การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 
 
 
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 
1. สมศักดิ์ มณีพงศ์ นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ นพมณี สุวรรณัง  นันทนา ชื่นอ่ิม  นพมณี  สุวรรณัง พัชรี แสนจันทร์ 

ไพลิน  เหล็กคง  วรางคนา สระบัว ศิริวัลย์  บุญสุข  สรวงธิดา ลิปิมงคล และสุวรรณีย์  ภูธรธราช. 2551. 
การทดสอบประสิทธิภาพการวิ เคราะห์ วิเคราะห์ดินและพืชของปฏิบัติในประเทศไทย . ว .ดินและ
ปุ๋ย.30(2):246-266.  

 

2. นันทนา  ช่ืนอ่ืม  ศิริวัลย์  บุญสุข  พัชราภรณ์  ภู่ไพบูลย์ และพินิจ ไพรสนธิ์. 2549. ปริมาณสารสำคัญแลคโตน
รวมในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากแหล่งปลูกต่างๆ . วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง.  20(2): 11-13. 
  



3. ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม นันทนา ช่ืนอ่ืม พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ และพินิจ ไพรสนธิ์ . 2549.การปรับปรุงวิธีการสกัด
สำหรับการวิเคราะห์ Andrographolide ในฟ้าทะลายโจรด้วยคล่ืนเสียง. ว.วิทย์. กษ.37(6) พิเศษ :419-
422. 

 
การเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ  
1. ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม กฤตยา  เพชรผ้ึง  วิภาดา  ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ และ จันทร์แรม  รูปขำ .2561. การวิเคราะห์ 

Indole-3 acetic acid เชิงปริมาณในสารสกัดจากอาหารเล้ียงเช้ือแบคทีเรียด้วยเทคนิค HPLC. เร่ืองเต็ม
การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุกรรม. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  29 มกราคม 2562 -2 กุมภาพันธ์ 2562. 
 

2. จันทร์แรม  รูปขำ ธนภูมิ  มณีบุญ และศิริวัลย์  สร้อยกล่อม.  2561. การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟด์
และราจากดินที่ทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในการเป็นเช้ือส่งเสริมการเจริญของพืช. เร่ืองเต็ม
การประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุกรรม. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561.หน้า 137-143. 

3. จันทร์แรม  รูปขำ สาวติร  ตระกลูน่าเล่ือมใส ธนภูมิ  มณีบุญ และศิริวัลย์  สร้อยกล่อม. 2560. การศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมของการผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ของ Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง. 
เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุกรรม. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 184-191. (ได้รับรางวัลดี)  
 

4. วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม และ รัฐธิภา  ธนารักษ์. 2559. การวิเคราะห์โลหะหนัก 
(แคดเมียม โครเมียม และตะก่ัว) ในข้าวไทย. เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 54 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 
66-71. 
 

5. จันทร์แรม รูปขำ สาวิตรี  ตระกูลน่าเล่ือมใส ธนภูมิ มณีบุญ  ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม และ น้ำผ้ึง อนุกูล. 2559.
การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพิเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานี
วิจัยกาญนบุรีในการเป็นเช้ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 54 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559.หน้า 
159-166. 
 



6. วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ และศิริวัลย์  สร้อยกล่อม. 2558. การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารตกค้างใน
ก ลุ่ ม ได ไ ธ โ อ ค า ร์ บ า เม ท : แ ม น โ ค เซ บ . เร่ื อ ง เต็ ม ก า รป ร ะชุ ม ท า งวิ ช าก า ร  ค ร้ั งที่  5 3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-8 กุมภาพันธ์ 2558.หน้า 
120-125. 

 

7. ภัทราพร จินดา  สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ  ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม และกฤตยา เพชรผ้ึง. 2558.  ผลของสาร
กำจัดวัชพืช 2,4-D ต่อการตรึงไนโตรเจนของต้นโสนหางไก่ (Aeschynomene indica). การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน คร้ังที่ 3.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 28 – 
29 พฤษภาคม 2558. 

 

8. ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม  กฤตยา  เพชรผ้ึง  ยุพดี  เผ่าพันธ์   จุฑามณี  แสงสว่าง      สัมพันธ์  สร้อยกล่อม. 2557.
การผลิตถ่านกัมมันต์จากกากเมล็ดมะเยาหินเพ่ือเป็นวัสดุกำจัดโลหะแมงกานีส . เร่ืองเต็มการประชุมทาง
วิชาการ คร้ังที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 
กุมภาพันธ์ 2557. หน้า 46-52 

 

9. ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม กฤตยา เพชรผ้ึง ธนภูมิ มณีบุญ สุวรรณา กลัดพันธุ์ กำจัด ร่ืนเริงดี  และ วราภา มหา
กาญจนกุล. 2556 การศึกษาการปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน และ Deoxynivalenol ในวัตถุดิบอาหารกุ้ง
และอาหารกุ้งสำเร็จรูป.  เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สาขา
ประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556. หน้า 316-322. 

 
10. กฤตยา เพชรผ้ึง  กำจัด   ร่ืนเริงดี  ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม ธนภูมิ  มณีบุญ พัชรี อำรุง  วิน  สุรเชษฐพงษ์ และ 

วราภา มหากาญจนกุล. 2556. ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและ
เน้ือเยื่อของกุ้งขาว. เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 51 มหาวทิยาลัยเกษตรศาตร์ สาขาประมง. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556. หน้า 389-395 

 

11. พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม และ วาสนา บัวงาม. 2553. การศึกษาวิธีการลดปริมาณไนเตรทใน 
ผักสด. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 48 สาขาพืช, 3-6 กุมภาพันธ์ 2553.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 348-354. 

 

12. พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม และ พินิจ ไพรสนธิ. 2553.การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพร
ไทย. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 48 สาขาพืช,3-6 กุมภาพันธ์ 2553. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 355-364.  (ได้รับรางวัลดี) 



 

13. พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์  ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม  และวาสนา บัวงาม . 2552. การวิเคราะห์การสะสมไนเตรทในผัก
สด. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 47 สาขาพืช, 17-20 มีนาคม 2552.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 289-298.  (ได้รับรางวัลดี) 

 

14. ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม  นันทนา ช่ืนอ่ืม พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ และพินิจ ไพรสนธิ์ . 2550. เวลาที่เหมาะสมในการ
สกัดแลคโตนรวมในฟ้าทะลายโจร. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 45   
สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2550. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 303-
313. 

 

15. นันทนา  ช่ืนอ่ืม  ศิริวัลย์  บุญสุข  พัชราภรณ์  ภู่ไพบูลย์  . 2549. การตรวจสอบปริมาณแลคโตนรวมใน
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากแหล่งปลูกต่างๆ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 
44 สาขาพืช. 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2549.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 534-538.  

 

16. ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม นันทนา ช่ืนอ่ืม พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ และพินิจ ไพรสนธิ์ . 2549.การปรับปรุงวิธีเคราะห์ 
andrographolide ในฟ้าทะลายโจร. ในกำหนดการประชุมและบทคัดย่อการ    ประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ คร้ังที่ 6, 7 – 10 พฤศจิกายน 2549 . ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่. หน้า 154. 

 

17.  ศิริวัลย์  บญุสุข  พัชราภรณ์  ภู่ไพบูลย์  นันทนา  ช่ืนอ่ืม  พินิจ  ไพรสนธิ์  มนชิดา  รุ่งสาย. 2549. การ
วิเคราะห์แลคโตนรวมในฟ้าทะลายโจร. ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2549. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

 

18.  ศิริวัลย์  บุญสุข  นงลักษณ์   ปูระณะพงษ์  นันทนา  ช่ืนอ่ืม  นพมณี  สุวรรณัง    พัชรี  แสนจันทร์ไพลิน 
เหล็กคง วรางคณา  สระบัว  สมศักดิ์  มณีพงศ์  สรวงธิดา  ลิปิมงคล  สุวรรณีย์  ภูธรธราช . 2548. การ
จัดทำตวัอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดิน. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ัง
ที่ 43 สาขาพืช, 1-4 กุมภาพันธ์ 2548.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า  516-522. 

 

19. นงลักษณ์  ปูระณะพงษ์  นันทนา ชื่นอ่ืม  นพมณี  สุวรรณัง    พัชรี  แสนจันทร์ ไพลิน  เหล็กคง    วรางคณา 
สระบัว  ศิริวัลย ์ บญุสุข  สมศักดิ ์ มณีพงศ์  สรวงธิดา  ลิปิมงคล  สุวรรณีย์  ภูธรธราช. 2548.  การร่วม
ทดสอบตัวอย่างอ้างอิงของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช . ในกำหนดการประชุมและ
บทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังที่ 5, 26-29 เมษายน2548.   ณ โรงแรมเวลคัมจอม
เทียนบีช พัทยา ชลบุรี. หน้า 208. 



 

20. นงลักษณ์   ปูระณะพงษ์  นันทนา  ช่ืนอ่ืม  นพมณี  สุวรรณัง    พัชรี  แสนจันทร์  ไพลิน  เหล็กคง วรางคณา  
สระบัว  ศิริวัลย์  บุญสุข  สมศักดิ์  มณีพงศ์  สรวงธิดา  ลิปมิงคล สุวรรณีย์  ภูธรธราช. 2548. เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการคร้ัง ที่ 6,  19-20 
พฤษภาคม 2548. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 

 

21. นันทนา  ช่ืนอ่ืม  นงลักษณ์   ปูระณะพงษ์  นพมณี  สุวรรณัง    พัชรี  แสนจันทร์ ไพลิน  เหล็กคง วรางคณา
สระบัว  ศิริวัลย์  บุญสุข  สมศักดิ์  มณีพงศ์  สรวงธิดา  ลิปิมงคล  สุวรรณีย์   ภูธรธราช. 2548. การ
จัดทำฐานข้อมูลแปลผลการวิเคราะห์พืช. ในกำหนดการประชุมและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ คร้ังที่ 5, 26-29 เมษายน2548 . ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรี. หน้า 264. 

 

22.   สมศักดิ์ มณีพงศ์ นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ นพมณี สุวรรณัง  นันทนา ช่ืนอ่ิม  พัชรี แสนจันทร์ ไพลิน  เหล็ก
คง  วรางคนา สระบัว ศิริวัลย์  บุญสุข  สรวงธิดา ลิปิมงคล และสุวรรณีย์  ภูธรธราช. 2548. รายงานการ
วิจัยเร่ือง การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรุงเทพฯ. 

 

23. สมศักดิ์  มณีพงศ์  นงลักษณ์   ปูระณะพงษ์  นันทนา  ช่ืนอ่ืม  นพมณี  สุวรรณัง      พัชรี  แสนจันทร์  ไพลิน  
เหล็กคง วรางคณา สระบัว  ศิริวัลย์  บุญสุข  สรวงธิดา  ลิปิมงคล  สุวรรณีย์  ภูธรธราช. 2548. การ
ทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศ .  ในกำหนดการประชุมและ
บทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังที่ 5, 26-29 เมษายน2548. ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียน
บีช พัทยา ชลบุรี. หน้า 45. 

 

24.   ศิริวัลย์ บุญสุข  จริยา บุญญวัฒน์     วันเพ็ญ สุวรรณสังข์      จันจิรา ทองสม  สุวิรากร  โอภาสวงศ์ และ 
ยาสุยุกิ ทานากะ.  2544. ผลของสะพอนิฟิเคชันต่อการพัฒนายางธรรมชาติและการตอบสนองทางภูมิแพ้
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 39   สาขาวิทยาศาสตร์. 5-7 กุมภาพันธ์ 
2544. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 127-133. (ได้รับรางวัลดี) 

 

25.  Wipada Siri-anusornsak,Krittaya Petchpoung, Siriwan Soiklom and Chanram Roopkham. 2019. 
Relationship between Color Parameters, Total Phenolic Content and Protein Content of 
Local Thai Rice Varieties. Proceedings of 57th Kasetsart University Annual Conference:  
Science and Genetic engeneering, 29 January-2 February 2019. Kasetsart University, 
Bangkok.  



 

26. Siriwan Soiklom, Wipada Siri-anusornsak and Krittaya Petchpoung. 2018. Nitrate, Cadmium 
and Lead Content in Some Fresh Vegetables. Proceedings of 56 th Kasetsart University 
Annual Conference:  Science and Genetic engineering, 30 January-2 February 2018. 
Kasetsart University, Bangkok. p 389-395. 

 

27. Chananya  Chuaysrinule, Siriwan Soiklom, Krittaya Petchpoung, Warapa Mahakarnchanakul, 
Khamjut Ruenreungdee and Thanapoom Maneeboon. 2014. Detectionof aflatoxins 
producing Aspergillus spp. from fish meal, soybean meal and shrimpfeed in Thailand. The 
10th International Mycological Congress, 3-8 August 2014 at Queen Sirikit National 
Convention Centre, Bangkok, Thailand.  

 

28. Nampeung Anukul, Siriwan Soiklom, Krittaya Petchpoung, Thanapoom Maneeboon and 
Warapa Mahakarnchanakul. 2012. Risk incidence of mycotoxins and development of 
rapid detection methods in shrimp feed. Poster presentation delivered at Seminar and 
workshop in Establishment of an Asian Research Center of Excellence in Healthy and 
Safe Marine Food Resource, 2nd Symposiumof TUMSAT Healthy and Safe Marine Food 
Resources Project, 5-7September 2012 at Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

 
รางวัล 

 
1. รางวัลดี การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 55 สาขา

วิทยาศาสตร์และพันธุกรรม. วันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพ ฯ 

     ผลงานเรื่อง   การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ของ Bacillus spp. ที่
แยกได้จากดินด่าง 

 คณะผู้วิจัย    จันทร์แรม รูปขำ สาวิตร ตระกลูน่าเล่ือมใส ธนภูมิ มณีบุญ และศิริวัลย์ สร้อยกล่อม  
 
  

2. รางวัลดี   การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 48 สาขาพืช       
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ 

ผลงานเรื่อง   การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย 



คณะผู้วิจัย    พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ ศิริวัลย์ สร้อยกล่อมและ พินิจ ไพรสนธิ 
 

3. รางวัลดี การนำเสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คร้ังที่ 47 สาขาพืช             
วันที่ 17-20 มีนาคม 2552. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

ผลงานเรื่อง   การวิเคราะห์การสะสมไนเตรทในผักสด  
คณะผู้วิจัย    พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม และ วาสนา บัวงาม 
 

 

4. รางวัลดี การนำเสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คร้ังที่ 39 สาขาวิทยาศาสตร์     
              วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
   ผลงานเรื่อง   ผลของสะพอนิฟิเคชันต่อการพัฒนายางธรรมชาติและการตอบสนองทางภูมิแพ้  
   คณะผู้วิจัย   ศิริวัลย์ บุญสุข จริยา บุญญวัฒน์ วันเพ็ญ สุวรรณสังข์ จันจิรา ทองสม สุวิรากร โอภาสวงศ์ และ 

ยาสุยุกิ ทานากะ 


