ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.สสร ย
ว ะ สะวานนทย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
มว.ย. 2563 - พ.ค. 2567
พ.ย. 2559 - ต.ค. 2563
ม.ค. 2556 - ต.ค. 2559
ก.ค. 2554 - มว.ย. 2558
ก.ค. 2550 - มว.ย. 2554
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน

หลวหนขาภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองหลวหนขาฝฝายบรวหารภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองหลวหนขาฝฝายบรวหารภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองหลวหนขาฝฝายบรวหารภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองหลวหนขาภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน

วท.บ. (เกกยรตวนย
ว มอลนดลบ 2), มหาววทยาลลยขอนแกนน, ไทย, 2534
นวตศ
ว าสตรยบณ
ล ฑวต , มหาววทยาลลยธรรมศาสตรย, ไทย, 2540
เศรษฐศาสตรยบณ
ล ฑวต , มหาววทยาลลยสสโขทลยธรรมาธวร าช, ไทย, 2541
วท.ม. (เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2539
M.Sc. (Bioresources and Production Science ), Hokkaido University, ญกป
ช น
ปฝ , 2546
Ph.D. (Bioresources and Production Science), Hokkaido University, ญกป
ช น
ปฝ , 2549

ส าขาเชกย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

- จสล น
ว ทรกยย และนวเวศนยวท
ว ยาของจสล น
ว ทรกยใ
ย นกระเพาะรมเมน
โคเนชอ
น และโคนม

, - โปรไบโอตวก และพรกไ บโอตวก ในอาหารสลต วย

, - การผลวต

งานส อน
Advanced in Beef Cattle & Buffalo Management
Advanced Technology for Animal Production
Animal Biotechnology
Animal Science Project
Basic Engineer.for Livestock Poultry Produc.
Basic Engineering for Livestock and Poultry Production
Beef & Dairy Cattle Production & Management
Beef Cattle Production and Management
Bioinformatics and Computer P in A Sci
Biosecurity in Animal Farm Management
Dairy Production
Improve. of Livestock Prod. in Warm Climate
Improve. of Livestock Produc.in the Tropics
Journal Club in Animal Breeding & Production
Journal Club in Animal Nutrition & Feed Techn
Livestock Business
Livestock Production Systems in the Tropics
Livestrock Production Systems in the Tropics
Microb.& Microbial Biotech.of Ani.diges.Sys.
Nutraceuticals in Livestock Production
Organic Livestock Production
Pollution Control in Livestock Enterprise
Selected Topic in Agricultural Biotechno
Seminar
Slaughter House Standard & Carcass Q.C.
Special Problems
Thesis
เทคโนโลยกขน
นล สมงเพชอ
ช การผลวต สลต วย
เทคโนโลยกชน
นล สมงเพชอ
ช การผลวต สลต วย
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2552 การคลด เลชอกแบคทกเรกยยนอยสลายเยชอ
ช ใยจากกระเพาะรมเมนของกระบชอ เพชอ
ช ใชขใ นการเพวม
ช ประสวทธวภาพการหมลก ยนอยในกระเพาะรมเมนของสลตวยเคกย
น ว
เอชอ
น ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยพน
ล ธสวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยกชว
ก ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว
ปป 2551
ศศก ษาเปรกยบเทกยบสมรรถภาพการขสน คสณภาพซาก และนวเวศนยวท
ว ยาในกระเพาะรมเมนโคกตาแพงแสนทกไ
ช ดขร บ
ล อาหารผสมเสรรจและหญขาสดรนวมกลบอาหาร
ขขน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2550-2552 การคลด เลชอกแบคทกเรกยยนอยสลายเยชอ
ช ใยจากกระเพาะรมเมนของกระบชอ เพชอ
ช ใชขใ นการเพวม
ช ประสวทธวภาพการหมลก ยนอยในกระเพาะรมเมนของสลตวยเคกย
น ว
เอชอ
น ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยพน
ล ธสวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยกชว
ก ภาพแหนงชาตว
ปป 2551-2552

การศศก ษาความตของการโภชนะของโคเนชอ
น พลนธสก
ย าต แพงแสน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากมมล นวธโว ทเรเพชอ
ช การสนงเสรวมววทยาศาสตรย ประเทศไทย
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ปป 2553-2554 อวทธวพ ลของอาหารแบบตนางๆตนอคสณภาพซาก ปรวมาณกรดไขมลน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอลในกลขามเนชอ
น สลนนอกและกลขาม
เนชอ
น สะบลก ไหลนของโคทกเช ลกย
น งแบบอวนทรกยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2555
ผลของอาหารทกม
ช รก ะดลบพลลงงานและโปรตกนทกแ
ช ตกตนางกลนตนอสมรรถภาพการผลวต คสณภาพเนชอ
น และตขนทสนการขสนโคเนชอ
น พลนธสก
ย าต แพงแสน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวจ
ว ย
ล และพลฒนาการผลวต กระบชอและโค สถาบลนสสวรรณวาจกกสวก จ
ว เพชอ
ช การคขนควขาและพลฒนาปศสส ต
ล วยและผลวต ภลณฑยส ต
ล วย
ปป 2555-2556

การศศก ษาการทตาอาหารหมลก ผสมเสรรจเพชอ
ช ใชขเปปนอาหารโคนม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ดลชมวล ลย จตากลด

ปป 2555
การคลด เลชอกแบคทกเรกยยนอยเยชอ
ช ใยทกม
ช ศ
ก ก
ล ยภาพสมงจากกระเพาะรมเมนของโคเนชอ
น เพชอ
ช ใชขเปปนโปรไบโอตวก ในสลต วยเคกย
น วเอชอ
น ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2556-2558
การววจย
ล

แนวทางการบรวหารจลด การเพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาลมก โคนมเพศผมส
ข ก
นม ารผลวต เนชอ
น โคขสนคสณภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสน

ปป 2557-2560

การผลวต เนชอ
น โคคสณภาพสมงจากโคนมเพศผมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
น สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร

ปป 2557-2560

การผลวต เนชอ
น โคคสณภาพสมงจากโคนมเพศผมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2557
การผลวต กกาซชกวภาพ (มกเทน) จากหญขาเนเปปยรยส ดและฟางขขาวโดยใชขจล
ส น
ว ทรกยเย รวม
ช ตขนจากกระเพาะหมลก ของโคเนชอ
น และกระบชอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559

การผลวต กกาซมกเทนจากหญขาเนเปปยรย โดยการหมลก แบบสองขลน
น ตอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2558-2559 แนวทางการบรวหารจลด การเพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาลมก โคนมเพศผมส
ข ก
นม ารผลวต เนชอ
น โคขสนคสณภาพ (ระยะทกช 2) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสน
สนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2559
การศศก ษาคสณสมบลตแ
ว ละการประยสก ตยใ ชขแบคทกเรกยยนอยสลายเยชอ
ช ใยและไมนยอ
น ยสลายเยชอ
ช ใยทกม
ช ศ
ก ก
ล ยภาพสมงในการเพวม
ช ประสวทธวภาพการหมลก ยนอยและ
สมรรถภาพการผลวต ของโค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
น สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร
ปป 2559-2562 การผลวต โคขสนคสณภาพสมงจากโคลมก ผสมวากววกตาแพงแสน วากวว-ลมก ผสมบราหยมน
ล และวากวว-ไทยโฮลสไตนยฟ รกเชกย
ช น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559
การศศก ษาคสณสมบลตแ
ว ละการประยสก ตยใ ชขแบคทกเรกยยนอยสลายเยชอ
ช ใยและไมนยอ
น ยสลายเยชอ
ช ใยทกม
ช ศ
ก ก
ล ยภาพสมงในการเพวม
ช ประสวทธวภาพการหมลก ยนอยและ
สมรรถภาพการผลวต ของโค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2560

การผลวต เนชอ
น โคคสณภาพสมงจากโคเนชอ
น ลมก ผสมวากวว x กตาแพงแสน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560
การถนายทอดเทคโนโลยกก ารเกษตรและใหขความรมเข พชอ
ช พลฒนาทรลพ ยากรมนสษยยใ หขก น
ว ดกอยมด
น ภ
ก ายใตขโครงการววก ฤตภลยแลขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากงบประมาณมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2560-2561 การผลวต เนชอ
น โคคสณภาพสมงจากโคนมเพศผมข
ข น
ส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การผลวต เนชอ
น โคคสณภาพสมงจากโคเนชอ
น ลมก ผสมวากวว x?กตาแพงแสน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยก
ชกวภาพ เพชอ
ช การขลบเคลชอ
ช น Thailand 4.0
ปป 2561

การผลวต กกาซชกวภาพจากวลชพชชตนางๆ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563

ปอเทชองเพชอ
ช การผลวต พลลงงานชกวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2562-2563
สวก.)

การใชขแปปงจากลตาตขนสลบปะรดเพชอ
ช เปปนวลต ถสด บ
ว ทกม
ช ศ
ก ก
ล ยภาพในอาหารโค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (

ปป 2562-2563 การพลฒนาการผลวต กลขาเชชอ
น จสล น
ว ทรกยส
ย าต หรลบไซเลจขขาวโพดเพชอ
ช ควบคสมการเจรวญและการผลวต อะฟลาทอกซวนของ Aspergillus flavus ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Suriya Sawanon, Kobayashi, Y., "Studies on fibrolytic bacterium Butyrivibrio fibrisolvens isolated from sheep rumen", Songklanakarin Journal of
Science and Technology 29 (2) (2007) 351-361
- พวพฒ
ล นย สมภาร, อนสชาตว แซนตงนล , สสพ รชลย ฟปารก, Suriya Sawanon, "Effect of Dry Cassava Leaf Supplementation on Behaviour and Production by Grazing
Swamp Buffaloes", วารสารเกษตร 25 (3) (2009) 287-299
- Suriya Sawanon, Kongpatom Karnjanasirm, Richet Pungchai, พกร ะพงษย เหมชอนตา, ปปฐวนลนทย พลนธสมาตร, "Effects of Leucaena leucocephala Silage
Supplementation, Castration Periods and Economic Profit on Feedlot Performance and Carcass Characteristic of Crossbreed Steers", ววทยาสาร
กตาแพงแสน 9 (3) (2011) 28-39
- Suriya Sawanon, พกร ชวต ไชยหาญ, "Effects of Body Conformation, Levels of Dietary Fat Content and Feeding Period on Fattening Performance and
Carcass Quality of Crossbreed Steers", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 87-97
- เอกพลนธย กาญจนสาธวต , Rokuya Onadera, Shuma Konda, Phoompong BOONSAEN, สมพร ปสน
ฝ โกก, สาธกา อวนทะเวกยง, อรรถวสฒว ปลลด พรหม, Suriya
Sawanon, "Effect of cashew nut shell liquid (CNSL) supplementation on digestibility and gas production in Thai native cattle and swamp buffaloes",
Agricultural Science Journal 44 (1) (2013) 71-74
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- Nann Winn Soe, Phoompong Boonsaen, Chatchai Chansomboon, Sutisa Majarune, Wisut Maitreejet, Suriya Sawanon, "Effect of Supplementary
Concentrate Feeding Levels with Different Crude Protein Levels on the Performance of Kamphaeng Saen Young Bulls Fed on Forage", Agricultural
Science Journal 44 (1) (2013) 35-38
- ทลก ษพร สสภาววต า, เสาวลลก ษณย พรหมเมตตา, สมพร ปสน
ฝ โกก, taweeporn raungprim, Vorathep Chompoonit, Suriya Sawanon, "Effect of leucaena hay and
silage as a source of fiber in total mixed ration diet on feedlot performance, carcass characteristics and feedlot costs of finishing Kamphaeng saen
beef cattle", Agricultural Science Journal 41 (1) (2013) 63-66
- สสนด
ล ดา ไชยสวทธว, สสภารลต นย ตสม
ข เพชร, ภมมพงศย บสญแสน , Suriya Sawanon, "Study on rumen digestibility of Leucaena as a source of fiber in total mixed
ration using nylon bag technique", Agricultural Science Journal 44 (1) (2013) 259-262
- นลส รสน เฉลวมศวล ปป, พวพฒ
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เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2019)
- ชนณภลส หลต ถกรรม, Phoompong BOONSAEN, Suriya Sawanon, "Effects of Ruminococcus albus and Selenomonas ruminantium S137 inoculation on
pH and Dry matter degradability (in vitro)", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงน ทกช 17 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2020)
ระดลบนานาชาตว
- Suriya Sawanon, Phoompong BOONSAEN, PREECHA INNURAK, "Newly isolation of a novel group of fibrolytic bacterium Prevotella ruminicola
from buffalo rumen", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “International Conference on Biotechnology for Healthy Living”
Prince of Songkla University, Trong Campus, Thailand (2010)
- Phoompong BOONSAEN, PREECHA INNURAK, Pharima Phiriyangkul, Suriya Sawanon, "Isolation of a novel fibrolytic bacterium from the buffalo
rumen phylogenetically closely related to Clostridium bifermentans", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology
“International Conference on Biotechnology for Healthy Living” (2010)
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.สสร ย
ว ะ สะวานนทย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน

- Somporn Poonkoa, Phoompong BOONSAEN, taweeporn raungprim, Suriya Sawanon, "Fibrolytic bacterium isolated from buffalo rumen
phylogenetically closely related to Butyrivibrio fibrisolvens", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International
Conference (2013)
- S. Konda, R. Onodera, Ekkapan Kanchanasatit, Phoompong BOONSAEN, Suriya Sawanon, K.Nagashima, M. Mochizuki, S. Koike, Y. Kobayashi,
"Effect of cashew nut shell liquid feeding on rumen fermentation of Thai native cattle and swamp buffaloes", The 9th China-Korea-Japan Joint
Symposium on Rumen Methabolism and Physiology (2013)
- Nusara Sinbuathong, นางสาวยสวดก แสงศวล ปป, Suchat Leungprasert, Suriya Sawanon, "METHANE PRODUCTION FROM NAPIER GRASS BY
TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION", Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14) (2014)
- Suriya Sawanon, พวญาณก แสงศรก, Suchat Leungprasert, Nusara Sinbuathong, "Methane production from napier grass by co-digestion with cow
dung", The 5th Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14) (2014)
- Wannapa Kratay, Suchat Leungprasert, Suriya Sawanon, Nusara Sinbuathong, "Biogas Production Using Water Hyacinth from the Chao Phraya
River", The ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017
“Sustainable management and partnership”
(2017)
- Netechanok Sombat, Suchat Leungprasert, Suriya Sawanon, Nusara Sinbuathong, "Biogas Production from Water Lettuce in the Chao Phraya
River", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017)
“Bioinnovation and Bioeconomy” (2017)
- Nusara Sinbuathong, Roj Khun-Anake, Suriya Sawanon, "BIOGAS PRODUCTION FROM SUNN HEMP", 7th Global Conference on Global
Warming (GCGW 2018) (2018)
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ก รตค
ว ณ
ส /เชวด ชมเ ก ย
ก รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- Hokkaido University Partner ประจตาปป 2559 จาก Hokkaido University, Japan
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ระดลบดก การประชสมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทกช 48 สาขาสลต วย ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "การศศก ษาลลก ษณะบางประการของแบคทกเรกยยนอยเยชอ
ช ใยทกม
ช ก
ศลก ยภาพสมงทกค
ช ด
ล เลชอกจากกระเพาะรมเมนของกระบชอปลลก " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- Outstanding presentation/contribution ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "Methane production from napier grass by codigestion with cow dung" จาก Peking
University
- Outstanding presentation/contribution ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "METHANE PRODUCTION FROM NAPIER GRASS BY TWOSTAGE ANAEROBIC
DIGESTION" จาก Peking University
- รางวลล ระดลบชมเชย จากการนตาเสนอภาคบรรยาย อาหารสลต วยก ระเพาะรวม ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "ผลของระดลบโปรตกนและปรวมาณอาหารขขนทกไ
ช ดขร บ
ล แตกตนางกลนตนอ
สมรรถภาพการเจรวญเตวบโตของโคนมเพศผมต
ข อนระยะรสน
น " จาก ภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย รนวมกลบสมาคมสลตวบาลแหนง
ประเทศไทย ในพระราชมปถลมภยส มเดรจพระเทพรลต นราชสสด าสยามบรมราชกสมารก และภาคกเครชอขนายสลต วศาสตรย- สลต วบาลแหนงประเทศไทย
- รางวลล ระดลบดกเดนน ในการนตาเสนอภาคโปสเตอรย การผลวต สลต วย ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "การศศก ษาคสณสมบลตบ
ว างประการของแบคทกเรกยยนอยเยชอ
ช ใยทกค
ช ด
ล เลชอก
จากกระเพาะรมเมนของโค" จาก ภาคววชาสลต วบาล คณะเกษตร กตาแพงแสน มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย รนวมกลบสมาคมสลต วบาลแหนงประเทศไทย ในพระราชมปถลมภย
สมเดรจพระเทพรลต นราชสสด าสยามบรมราชกสมารก และภาคกเครชอขนายสลต วศาสตรย- สลต วบาลแหนงประเทศไทย
- รางวลล ระดลบชมเชย จากการนตาเสนอภาคบรรยาย สาขาสลต วย ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "ผลของการใชขนาตน มลนปาลยมและถลว
ช เหลชองไขมลนเตรมเปปนแหลนงไขมลนในอาหารผสม
ครบสนวนทกม
ช ต
ก น
ข ขขาวโพดหรชอหญขาเนเปปยรยหมลก เปปนแหลนงอาหารหยาบ ตนอจลนศาสตรยก ารผลวต แกกส และความสามารถในการยนอยไดขใ นหของปฏวบต
ล ก
ว าร" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล งานววจย
ล คสณภาพ ประจตาปป 2561 ในการประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงน ทกช 16 สาขาสลต วยและสลต วแพทยย ประจตาปป 2562 เรชอ
ช ง "จลนศาสตรยก ารผลวตแกกส และ
ความสามารถในการยนอยไดขใ นหลอดทดลองของหญขาเนเปปยรยแหขง ฟางขขาว อาหารขขน และอาหารผสมครบสนวนทกม
ช ห
ก รชอไมนมน
ก าตน มลนปาลยมเปปนองคยประกอบ" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน

ผลงานววจย
ล นกเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 19 มกราคม 2564
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