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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อาหารสกตวษ

โครงการววจยบ
ปป 2537

การใชชเยยอย ชานอชอยเปปนอาหารสสกรรสนร -ขสน ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากกลสมร นนาก ตาลวกงขนาย

ปป 2541

การใชชมนก สกาปะหลกงเปปนอาหารสกตวษปกป ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากมศลนวธสว ถาบกนพกฒนามกนสกาปะหลกงแหรงประเทศไทย

ปป 2541

การใชชมนก สกาปะหลกงเปปนอาหารสสกรแมรพนก ธสษ ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากมศลนวธสว ถาบกนพกฒนามกนสกาปะหลกงแหรงประเทศไทย

ปป 2541

การใชชมนก สกาปะหลกงเปปนอาหารสสกรรสนร -ขสน ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากมศลนวธสว ถาบกนพกฒนามกนสกาปะหลกงแหรงประเทศไทย

ปป 2544

การสรงเสรวมการใชชมนก สกาปะหลกงเปปนอาหารสกตวษ ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากมศลนวธสว ถาบกนพกฒนามกนสกาปะหลกงแหรงประเทศไทย

ปป 2549

โครงการศศกษาววจยก การใชชมนก สกาปะหลกงเปปนอาหารสกตวษ ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากมศลนวธสว ถาบกนพกฒนามกนสกาปะหลกงแหรงประเทศไทย

ปป 2550
สหกรณษ

โครงการววจยก และถรายทอดงานววจยก สศปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทสกผศปช ระสบปปญหาอสทกภกยในปป2549 ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากกระทรวงเกษตรและ

ปป 2550
โครงการววจยก และถรายทอดงานววจยก สศปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทสกผศปช ระสบปปญหาอสทกภกยในปป2549 โครงการววจยก ยรอยททย 3 โครงการฟฟนฟ ฟศและเพวมย ผลผลวตพยช
เศรษฐกวจของเกษตรกรททปย ระสบภกยนนาก ทรวมในเขตจกงหวกดภาคกลาง ( หกวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบก ทสนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณษ
ปป 2550
โครงการววจยก และถรายทอดงานววจยก สศปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทสกผศปช ระสบปปญหาอสทกภกยในปป2549 โครงการววจยก ยรอยทท1ย โครงการผลวตอาหารสกตวษโดยใชชมนก
เสชนสะอาดและอาหารหมกกสกาหรกบโคและกระบยอในเขตพยนน ททนย ากน ทรวม ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณษ
ปป 2550-2553 การถรายทอดเทคโนโลยทการผลวตและพกฒนาอาชทพใหชกบก เกษตรกรบนพยนน ททสย งศ ของจกงหวกดเพชรบศรณษ และในบางพยนน ททขย องสถานทวจว ยก ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสน
จากทสนอสดหนสนววจยก มก.
ปป 2551-2553 โครงการถรายทอดเทคโนโลยทการผลวตมกนเสชนสะอาดสกาหรกบผลวตอาหารสกตวษ ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากทสนอสดหนสนววจยก มก.
ปป 2552-2553 การเปรทยบเททยบผลของอาหารสกาเรรจรศปกกบอาหารสดตรอสมรรถภาพการผลวตไขรและอกตราการเพาะฟปกของแมรพนก ธสกษ งชส ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei)
( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชาและพกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ กพส.
ปป 2552-2553 การศศกษาผลของการใชชใบเตยหอมตรอสมรรถภาพการผลวตและสสขภาพของไกรไขร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชา
และพกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ
ปป 2551-2552 Effects of PRIMO 25 Supplementation in Growing – Finishing Pig Diets ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากVantarion Co., Ltd.
ปป 2551-2552 การศศกษาความตชองการโภชนะของปลาดสกลศกผสม ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชาและพกฒนาปศสสตก วษและ
ผลวตภกณฑษสตก วษ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ กพส.
ปป 2551-2552 โครงการววจยก และพกฒนาการใชชประโยชนษของเสทยจากฟารษมปศสสตก วษเปปนปสยป อวนทรทยปษ ระสวทธวภาพสศงสกาหรกบพยชเศรษกวจ 1.1การใชชประโยชนษจากมศลสกตวษปกป ( หกว
หนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชาและพกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ กกาแพงแสน
ปป 2551-2552 ศศกษาการใชชมลศ สกตวษเปปนปสยป รรวมกกบการปรกบเปลทยย นฤดศปลศกเพยอย เพวมย ผลผลวตมกนสกาปะหลกง ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากมศลนวธสว ถาบกนพกฒนามกนสกาปะหลกง
แหรงประเทศไทยในพระบรมราชศปถกมภษสมเดรจพระเทพรกตนราชสสดาฯสยามบรมราชกสมารท
ปป 2551-2554 การพกฒนาการใชชประโยชนษของเสทยจากฟารษมปศสสตก วษเปปนปสยป อวนทรทยปษ ระสวทธวภาพสศงสกาหรกบพยชเศรษฐกวจ ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากโครงการศศนยษความ
เปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ
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ปป 2552
ผลของอาหารอกดเมรดตรอคสณภาพไขรในไกรไขร ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชาและพกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ
มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ กพส.
ปป 2552
ววจยก และพกฒนาสศตรอาหารและคสณภาพอาหารไกรไขร เพยอย ปรกบปรสงสมรรถภาพการผลวต คสณภาพไขร และลดตชนทสนอาหาร ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกน
สสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชาและพกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ กพส.
ปป 2552-2553 โครงการการศศกษาการใชชกากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไกรไขร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก ส.ไทยเจรวญพร จกากกด
ปป 2552-2553 โครงการตวดตามและประเมวนผลมาตรการแทรกแซงตลาดมกนสกาปะหลกง ปป 2551/2552 ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากกรมการคชาภายใน กระทรวงพาณวชยษ
ปป 2552-2553 โครงการถรายทอดเทคโนโลยทของเสทยจากฟารษมโคและสสกรระดกบชสมชน (คลทกนวก) ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรษและเทคโนโลยท
ปป 2552-2553 โครงการแปรรศปเมลรดสบศดร าก เพยอย เปปนอาหารสกตวษ- ศศกษาการแปรรศปเมลรดสบศดร าก เพยอย เปปนอาหารสกตวษ- ศศกษาผลของการใชชกากสบศดร าก เนยอน ในเปปนอาหารสกตวษ ( หกว
หนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก พรทเชทยสษ เอวรทษ จกากกด
ปป 2552-2553 โครงการพกฒนากระบวนการแปรรศปเมลรดสบศดร าก เพยอย การใชชกากเมลรดสบศดร าก เปปนอาหารสกตวษ
( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก โพรเทคเตอรษ นววทรวชนยก (ประเทศไทย)
ปป 2553

การศศกษาหาคราพลกงงานททใย ชชประโยชนษไดชของนนาก มกนแหลรงตราง ๆ ในอาหารไกรเนยอน ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก ไทยรรวมใจนนาก มกนพยชไทย จกากกด

ปป 2553

โครงการทดสอบอาหารไกรไขรและอาหารนกกระทา ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก เบทาโกร อโกรกรสปร จกากกด (มหาชน)

ปป 2553

โตรงการศศกษาการใชชของเสทยจากฟารษมสสกรและเพวมย ผลผลวตพยช ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากกรมปศสสตก วษ กระทรวงเกษตรและสหกรณษ

ปป 2553
ผลของการใชชมนก สกาปะหลกงและใบมกนสกาปะหลกงเปปนอาหารตรอคสณภาพไขรและสมรรถภาพการผลวตในไกรไขร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจก
กสวกจว เพยอย การคชนควชาและพกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ มก.
ปป 2553-2554 การผลวตขชาวโพดฝปกอรอนดชวยววถเท กษตรอวนทรทยษ ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก สสวรรณภศมว ออรษแกนวค จกากกด
ปป 2553-2555 การศศกษาผลของการใชชมลศ โคนมตรอผลผลวตและตชนทสนการผลวตหญชาแพงโกลรา ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชาและ
พกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ ม.เกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2552-2553 Testing of NS Lactabcillus in Pig Diet ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากNIKEN CO., LTD.
ปป 2552-2553 โครงการ"ศศกษาปรวมาณ E.coli,Lacid bacteria และ Salmonella ในนนาก สกกดมศลสสกร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชน
ควชาและพกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ มก.
ปป 2552-2553 การศศกษาการเพวมย เปอรษเซรนตษความงอกของเมลรดพกนธสขษ าช วโดยใชชนสช กกดมศลสสกร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนสสวรรณวาจกกสวกจว เพยอย การคชนควชาและ
พกฒนาปศสสตก วษและผลวตภกณฑษสตก วษ มก.
ปป 2552-2553 การศศกษาผลการใชชถวยก เหลยองไขมกนเตรมและกากถกวย เหลยองกะเทาะเปลยอกตรอสมรรถภาพการผลวตของไกรไขรและคสณภาพไขรไกร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสน
จากบรวษทก นนาก มกนพยชไทยจกากกด
ปป 2553
การศศกษาผลการเสรวมใบเตยหอมในอาหารตรอสมรรถภาพการผลวตและสสขภาพของนกกระทาญทปย นปส ชรวงอายสตาร ง ๆ ภายใตชสภาวะโรงเรยอนเปปด ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดช
รกบทสนจากทสนอสดหนสนววจยก มก.
ปป 2554-2555 Study on Utilization of Pig Farm Waste ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก เฟฟอฟ งสวรว เอรนจวเนทยรวงย จกากกด
ปป 2554-2555 ศศกษาการใชชผลวตภกณฑษถวยก เหลยองชนวดตรางๆ เปปนอาหารลศกสสกรหลกงหยรานมตรอสมรรถภาพการผลวต คราการยรอยไดชของโภชนะ และผลตอบแทนทางเศรษฐกวจ (
หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก นนาก มกนพยชไทย จกากกด
ปป 2555

การศศกษาผลการลดภาษทนาก เขชา DDGS ตรออสตสาหกรรมอาหารสกตวษและอสตสาหกรรมตรอเนยอย ง ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสมาคมผศผช ลวตอาหารสกตวษไทย

ปป 2555
โครงการศศกษาผลการใชชโปรไบโอตวกททคย ดก เลยอกจากมศลสสกรตรอสมรรถภาพการผลวตของลศกสสกรหยรานม ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนววจยก ววทยาศาสตรษ
และเทคโนโลยทแหรงประเทศไทย กระทรวงววทยาศาสตรษและเทคโนโลยท
พวมพษครกงน ลราสสดเมยอย 20/9/63

หนชา 2 จาก 6

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสสกญ
ก ญา จกตตสพรพงษษ

ตตาแหนหง

นกกววชาการเกษตร

สบงกบด

ศศนยษวจว ยก และพกฒนาทางสกตวศาสตรษ (ววชาการอาหารสกตวษ) ภาคววชาสกตวบาล คณะเกษตร
กกาแพงแสน

ปป 2555-2556 ผลการเสรวมพรทไบโอตวกในอาหารลศกสสกรระยะหยรานม ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากสถาบกนววจยก ววทยาศาสตรษและเทคโนโลยทแหรงประเทศไทย กระทรวง
ววทยาศาสตรษและเทคโนโลยท
ปป 2554

การผลวตอาหารสกตวษและการตรวจสอบคสณภาพวกตถสดบว อาหารสกตวษ ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก เอเชทย พลกส ฟปค มวลลษ จกากกด

ปป 2555-2557 การศศกษาองคษประกอบทางโภชนะ คสณภาพและปรวมาณจสลนว ทรทยขษ องผงไผรหมกก ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก นวโตโม จกากกด
ปป 2556

ผลการเสรวมผงใบไผรหมกกตรอสมรรถภาพการผลวต คสณภาพซาก และระบบภศมคว มชส กกนโรคนววคาสเซวลในไกรเนยอน ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก นวโตโม จกากกด

ปป 2556

ผลของการใชชผงไผรหมกกในอาหารไกรไขรตอร สมรรถภาพการผลวตและคสณภาพไขร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก นวโตโม จกากกด

ปป 2556-2557 การทดสอบอาหารไกรไขร ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก เบทาโกร อโกรกรสปร จกากกด (มหาชน)
ปป 2558
โครงการววจยก และพกฒนาการใชชประโยชนษกากตะกอนจากระบบบกาบกดแบบตะกอนเรรง (Activated Sludge) ของโรงงานผลวตเอทานอลสกาหรกบการผลวตวกสดสปรกบ
ปรสงดวนและปสยป อวนทรทยสษ าก หรกบพยช ( หกวหนชาโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก ดท.เอ. รทเซวรซษ เซรนเตอรษ จกากกด (D.A. Research Center Co., Ltd.)
ปป 2559-2561 การศศกษาคสณภาพของเลซวตนว ททอย ายสการเกรบตรางๆ กกน ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก นนาก มกนพยชไทย จกากกด (มหาชน)
ปป 2560-2561 ระยะเวลาการเกรบรกกษาถกวย อบไขมกนเตรมชนวดกะเทาะเปลยอก และไมรกะเทาะเปลยอก ( ผศรช วร มโครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก นนาก มกนพยชไทย จกากกด (มหาชน)
ปป 2563
ผลการเสรวมผลวตภกณฑษกลสมร อลศมโว นซวลเว กตในวกสดสรองพยนน และในอาหารไกรเนยอน ตรอสมรรถภาพการผลวต การเกวดฝปาเทชาอกกเสบ และผลตอบแทนทางเศรษฐกวจ ( ผศรช วร ม
โครงการ ) ไดชรบก ทสนจากบรวษทก เคมเฮาสษจาก กกด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดกบชาตว
- กมลเนตร ทรงลกกษณษ, Uthai Kantho, Sukanya Jattupornpong, Orapint Jintasataporn, "ผลของการใชชมนก สกาปะหลกงตรอการเจรวญเตวบโตและระบบภศมคว มชส กกนในกสงช ขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", วารสารววจยก และสรงเสรวมววชาการเกษตร 27 (3) (2010) 39-46
ระดกบนานาชาตว
- Uthaiwan Kanto, Kanapol Jutamanee, รศ.ยงยสทธ โอสถสภา, Sukanya Jattupornpong, Chongrak Kaewprasit, "Effect of Swine Manure Extract by Foliar
Application and Soil Drenching on Dry Matter and Nutrient Uptake of Cassava", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยา
ศาสตรษ) 45 (6) (2011) 995-1005
- อสทยก วรรณ คกนโธ, Kanapol Jutamanee, Yongyuth Osotsapar, Sukanya Jattupornpong, Chongrak Kaewprasit, "Effects of Swine Manure Extract by Foliar
Application and Soil Drenching on Soil Chemical Properties and Variable Soil Strengthof Cassava Planted Soils", Kasetsart Journal:Natural Science 46
(1) (2012) 24-32
- Kanto, U., Kanapol Jutamanee, Yongyuth Osotsapar, Sukanya Jattupornpong, "EFFECT OF SWINE MANURE EXTRACT ON LEAF NITROGEN
CONCENTRATION, CHLOROPHYLL CONTENT, TOTAL POTASSIUM IN PLANT PARTS AND STARCH CONTENT IN FRESH TUBER YIELD OF CASSAVA",
Journal of Plant Nutrition 35 (5) (2012) 688-703
- Uthaiwan Kanto, Kanapol Jutamanee, Yongyuth Osotsapar, Witith Chai-arree, Sukanya Jattupornpong, "Rice Seed Priming with Swine Manure Extract
to Ameliorate Vigor and Nutrient Status of Seedlings", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (3) (2014) 333-374
- Kanto, Uthaiwan, Kanapol Jutamanee, Yongyuth Osotsapar, Witith Chai-arree, Sukanya Jattupornpong, "Promotive Effect of Priming with
5-Aminolevulinic Acid on Seed Germination Capacity, Seedling Growth and Antioxidant Enzyme Activity in Rice Subjected to Accelerated Ageing
Treatment", PLANT PRODUCTION SCIENCE 18 (4) (2015) 443-454
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
พวมพษครกงน ลราสสดเมยอย 20/9/63
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ระดกบชาตว
- Sukanya Jattupornpong, "Correlation Coefficients and Prediction Equation of Acid Insoluble Ash and Acid Soluble Ash by Total Ash in Cassava Chips",
การศศกษาคราสหสกมพกนธษและสมการคาดคะเนของปรวมาณเถชาไมรละลายในกรดและเถชาละลายในกรดจากเถชาทกงน หมดในมกนเสชน (2006)
- Sukanya Jattupornpong, "A Study of Changing of Population of Lactic Acid Bacteria and Yeast During Ensilaging of Cassava Pulp", การศศกษาการเปลทยย น
แปลงของปรวมาณจสลนว ทรทยกษ ลสมร แลคตวกแอซวดแบคททเรทยและยทสตษในระหวรางการหมกกกากมกนสกาปะหลกง (2006)
- Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "Effect of Diets Containing Hight Level of Solvent Extracted Rice Bran with and without Supplementation of
Mixed Enzyme on Performance of Growing-Finishing Pigs", ผลของการใชชราก สกกดนนาก มกนททรย ะดกบตราง ๆ และการเสรวมเอนไซมษผสมในสศตรอาหารสสกรททใย ชชราก สกกดนนาก มกนระดกบ
สศงตรอสมรรถภาพการผลวตในสสกรระยะรสนร -ขสน (2006)
- Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "Ileal Digestibility of Nutrient in Swine Feces in Finishing Pigs", การศศกษาการยรอยไดชทสยท ดส ปลายลกาไสชเลรกของโภชนะในมศล
สสกรในสสกรระยะขสน (2006)
- Sukanya Jattupornpong, Vichan Vichukit, Uthai Kantho, Jitraporn Tawatpun, "Effect of Different Foliar Organic Fertilizers on Growth and Development,
Root yield and starch Content of Cassava Huaybong 60 Cultivar", ผลของการใชชปยปส อวนทรทยนษ ากน ชนวดตรางๆทางใบตรอการ เจรวญเตวบโต ผลผลวต และปรวมาณแปปงของมกน
สกาปะหลกงพกนธสหษ วช ยบง 60 (2006)
- Sirirat Buaphan, Nam Buathong, Somkiert Prasanpanich, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "Comparison on the utilization of cassava and maize
associated with various levels of urea in dairy ration", การประชสมววชาการ ครกงน ทท4ย 4 มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ (2006)
- จทราภา เตทยวสมบศรณษกจว , Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, Sirirat Buaphan, "Effects of solvent extracted rice bran as major feed ingredient in dairy
cow diets on fermentation products in rumen", การประชสมววชาการ ครกงน ทท4ย 4 มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ (2006)
- Prapeuk Tangmunkhong, Uthai Kantho, Sukanya Jattupornpong, Prof.Dr. Susumu Kumagai, "AFLATOXIN AND ZEARALENONE CONTAMINATION OF
CASSAVA TO BE USED FOR FEEDSTUFFS IN THAILAND", International Symposium of Mycotoxicology in Bangkok 2006 (ISMYCO Bangkok'06) (2006)
- จารสวลก ยษ แสนปปง, Duangsmorn Sinchermsiri, Sukanya Jattupornpong, "ผลของการใชชใบมกนสกาปะหลกงและกากมกนสกาปะหลกงในอาหารขชนตรอการเจรวญเตวบโตและสภาพ
แวดลชอมในกระเพาะหมกกของแกะ", การประชสมทางววชาการครกงน ททย 45 มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ (2007)
- PATIMA AUSUNGNOEN, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "A Study on Animal Waste Treatment by Utilization for Fertilizer", การประชสมววชาการ
ประจกาปป 2550 ครกงน ททย 5 สถาบกนคชนควชาและพกฒนาผลวตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร (2007)
- ภาคภศมว สสขโพธวเธ พรชรษ, กรสณา ตรองโพธา, Uthai Kantho, Sukanya Jattupornpong, "Effect of IgY and FOS on growth performance, level of serum IgG and small
intestinal sIgA in preweaning piglets", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ครกงน ททย 46 (2008)
- สสรพกนธษ จวตววรยว นนทษ, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, มณท ตกนตวรงรส กวจ, "อวทธวพลของระดกบอสณหภศมใว นการอกดเมรดอาหารสศตรมกนสกาปะหลกงตรอปรวมาณจสลนว ทรทยใษ น
ระบบทางเดวนอาหารสสกรระยะรสนร และสมรรถภาพการผลวตของสสกรระยะรสนร -ขสน", การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- สสรพกนธษ จวตววรยว นนทษ, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, มณท ตกนตวรงรส กวจ, "อวทธวพลของระดกบอสณหภศมใว นการอกดเมรดอาหารสศตรมกนสกาปะหลกงตรอประสวทธวภาพการอกด
เมรดอาหารสศตรมกนสกาปะหลกง", การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- นภาพร เผยอกสท, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, ชนวนทรษ ตวรวกฒนาวานวช, "ผลของการใชชใบมกนสกาปะหลกงในสศตรอาหารตรอระบบภศมคว มชส กกนของลศกสสกรหลกงหยรา
นม", การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- ทกศนกนทษ หงสษสะพกก, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, ชนวนทรษ ตวรวกฒนาวานวช, "ผลของการเสรวม Medium Chain Triglycerides (MCTs) ในอาหารตรอสสขภาพลกา
ไสชของลศกสสกรหยรานม", การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- ภาคภศมว สสขโพธวเธ พรชรษ, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "ผลของการเสรวมเอนไซมษชนวดรวมในอาหารสศตรมกนสกาปะหลกงตรอสมรรถภาพการผลวตของลศกสสกรหยรานม",
การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
พวมพษครกงน ลราสสดเมยอย 20/9/63
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- กรสณา ตรองโพธา, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "ผลของการเสรวมเอนไซมษชนวดรวมในอาหารสศตรมกนสกาปะหลกงตรอสมรรถภาพการผลวตของไกรเนยอน ", การประชสม
ววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- ววสตศ ร ไมตรทจตว ตษ, Lerchart Boon-ek, Smith Yimmongkol, Sukanya Jattupornpong, "การใชชเปลยอกสกบปะรดหมกกเปปนแหลรงอาหารหยาบในอาหารผสมเสรรจสกาหรกบโค
ขสน", การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- พวชตว พล อกงธทระนสวงศษ, Sukanya Jattupornpong, Lerchart Boon-ek, Suriya Sawanon, "การใชชใบมกนสกาปะหลกงเปปนแหลรงโปรตทนหลกกในอาหารโคขสน
", การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, waraphan jintanawit, "การศศกษาองคษประกอบเศษเหลยอจากการผลวตเอทานอลจากมกนสกาปะหลกงเพยอย ใชชเปปนอาหารสกตวษ และ
เปปนปสยป สกาหรกบพยช", การประชสมววชาการ มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครกงน ททย 5 (2008)
- อกาพล จสปะมกดถา, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, Chanin Tirawattanawanich, "-", การประชสมทางววชาการ ครกงน ททย 47 มหาววทยาลกยเกษตรศาสตรษ (2009)
- Luck Piasai, Lerchart Boon-ek, Sukanya Jattupornpong, "Effect of cassava leave hay on growth performance and total fecal parasitic egg count of
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