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1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)   

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(โครงการปริญญาเอกกาจนาภิเษก) 
2546 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่นา / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 
 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ า ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2545 - ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ 

1) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
2) การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการชักน าการกลายพันธุ์ 
3) การพืชดัดแปลงพันธุ์กรรม 
4) การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 บทความวิจัย  

Sunya, N., Sarayut, O., Vutthipong, C. & Pptjamarn, S. (2016) A new species of Nepenthes 
(Naphenthaceae) from Thailand. Thai Forest Bull., Bot, 44(2), 128–133. 

Hien Huu, N., Somsak, M. & Potjamarn, S. (2016) Nutrient uptake and fruit quality of 
pummelo as influenced by ammonium, potassium, magnesium, zinc 
application. Journal of Agricultural Science, 8(1), 100-109. 

Potjamarn, S, Sunya, N., & Suwit, W. (2015) A new classification of Thailand’s Nepenthes 
species by genetic analysis of AFLP markers. Acta Hort, 1100, 77-82. 



Potjamarn, S & Suwit, W. (2013) Mutation Induction of Anthurium andreanum Using 
Gamma Radiation. Acta Hort, 1083, 139-144. 

สัญญา นวลละออง พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (2557) การตอบสนองทางสรีวิทยา
ต่อสภาวะขาดน้ าในปาล์มน้ ามัน. ว.วิทย. กษ, 45(3), 45-50. 

 
 4.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  

Suphansiri, P., Suwit, W. and Potjamarn, S. 2017. Oral presentation on the topic of “Oryzalin 
induction and identification of mutant genes in Anthurium using differential display 
RT-PCR (DDRT-PCR)”. In International Conference on Applied Sciences, Sapporo, 

Hokkaido, Japan, 1921 มกราคม  2560 
สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2559. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์

หน้าวัวสายพันธุ์ Angel โดยใช้สารออริซาลิน”. ในงานประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15, ณ 
โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 9-12 พฤศจิกายน 2559. 

สัญญา นวลละออง พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี . 2556. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง 
“การศึกษาวงศ์วานวิวัฒนาการของไม้ในสกุล Nepenthes ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอ
จาก Internal Transcribed Space Nuclear Ribosomal DNA”. ในงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งที่ 15, ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 9-12 พฤศจิกายน 
2559. 

สุมารินทร์ ทองแท้ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2559. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “การตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของปาล์มน้ ามันสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาวะงดให้น้ าต่ออัตราการคลี่บานของใบอ่อน 
จ านวนปากใบ และเซลล์ปากใบ” ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 30-31 
มีนาคม 2559. 

เกวลี สังข์ทอง และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2559. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “การตอบสนองของรัศมีทรง
พุ่ม ปริมาณคลอโรฟิลล์ น้ าตาล และแป้งของต้นปาล์มน้ ามันสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาวะงดการ
ให้น้ า” ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จงัหวัดนครศรีธรรมราช, 30-31 มีนาคม 2559. 

H. N. Nguyen, S. Maneeong and P. Suraninpong. 2015. Oral presentation on the topic of 
“Behavior of nutrient uptake by pummelo growing on salt marsh soil”. In 2nd 
International Symposium on Agricultural Technology, Pattaya, Thailand, 1-3 July 
2015. 

ภานุพงศ์ รัญดร และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2558. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “อิทธิพลของสาร EMS ต่อ
ความมีชีวิตรอดของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง” ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศกดิ์ จังหวัดชุมพร, 26-27 มีนาคม 2558. 

ธีรยุทธ เหล้หวัน และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2558. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “ผลของปริมาณน้ าตาลต่อ
การงอกของเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆ” ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศกดิ์ จังหวัดชุมพร, 26-27 มีนาคม 2558. 

ชยันต์ ยอดธรรมรัตน์ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2558. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “ผลของรังสีแกมมา
ต่อพัฒนาการของยอดหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ” ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศกดิ์ จังหวัดชุมพร, 26-27 มีนาคม 2558. 

P. Suraninpong, M. Songkesornchart, and S. Wutthisutimetawee. 2014. Oral presentation 
on the topic of “Development of molecular marker controlling drought tolerance 
in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)” In International Association of Plant 
Biotechnology Congress, Melbourne, Austalia, 10-15 August 2014. 

พัชนันท์ เย็นใส และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2557. น าเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง “ผลของ Benzyladenine 
และ Thidiazuron ต่อการเพ่ิมปริมาณยอดกล้วยงาช้างในสภาพปลอดเชื้อ”. ใน งานประชุมพืช
สวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, โรงแรมเซนธาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น, 29-31 
กรกฎาคม 2557. 

สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2557. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “การผลิตหน้าวัว
สายพันธุ์แคระโดยการเพ่ิมชุดโครโมโซมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ใน การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 21-22 กรกฎาคม 
2557. 

P. Suraninpong, S. Nuanlaong, and S. Wuthisuthimethavee. 2014. Poster presentation on 
the topic of “Identification of gene associated with drought tolerance in oil palm by 
DDRT-PCR”. In International Oil Palm Conference (IOPC) : Green Palm Oil for Food 
Security and Renewable Energy, Bali, Indonesia, 16-19 June 2014. 

P. Suraninpong, S. Nuanlaong and S. Wuthisuthimethavee. 2013. Oral presentation on the 
topic of “Classification of Nepenthes species in Thailand”. In Molecular Markers in 
Horticulture Symposium 2013 at Riva del Garda, Trento, Italy 25-27 September 2013. 

P. Suraninpong and S. Wuthisuthimethavee. 2013. Oral presentation on the topic of 
“Mutation induction of Anthurium andreanum using gamma radiation”. In The 8th 
International Symposium on In Vitro Culture & Horticultural breeding, Coimbra, 
Portugal, 2-7 June 2013. 



Pimonrat P., Suraninpong P. and Wuthisuthimethavee S. 2012. Oral presentation on the 
topic of “Acute effect of gamma radiation on stable characteristics of Spathoglottis 
plicata Blume”. In 24th International Eucarpia Symposium Scetion Ornamentals 
"Oranamental Breeding Wordwide", Warsaw, Poland, 2-5 September 2012. 

มณีรัตน์ ส่งเกษรชาติ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี. 2556. น าเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง 
“การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือตรวจสอบลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ ามัน” ใน การประชุม
วิชาการและน าเสนองานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 
1-2 สิงหาคม 2556. 

พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และสิริพร สนสารี. 2556. น าเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง “อิทธิพลของสาร BA และ 
TDZ ต่อการชักน ายอดรวมของต้นปูเล่” ใน การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยพืชเขตร้อน
และก่ึงร้อน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 1-2 สิงหาคม 2556 

สัญญา นวลละออง พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี. 2556. น าเสนอแบบบรรยายเรื่อง “การ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อสภาวะขาดในปาล์มน้ ามัน” ใน การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12 : 
พืชสวนสู่ AEC ภายใต้สภาวะโลกร้อน ณ ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ, 
9-12 พฤษภาคม 2556. 

 


