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วท.ม.(ปฐพนวทล ยา), มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ปาลคมนนาก มนน, ยางพารา, ไมมประดนบ, ปสยป

โครงการววจยบ
ปป 2535-2536 การใชมหญมาแฝกเพพอพ การอนสรกน ษคดนล และนนาก ในเขตเกษตรวลกฤตล ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากกปร.
ปป 2543

โครงการฝฝกอบรมเพพอพ สรมางอาชนพเรพอพ งการปลศกเลนยน งแคดตนสเพพอพ การคมา ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทบวงมหาวลทยาลนย

ปป 2546

การพนฒนาการเพาะเลนยน งเหหดนกยศงจากทะเลปาลคมนนาก มนนและตอซนงขมาวโพด ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากศศนยคพนน ธสวศล วกรรมและเทคโนโลยนชวน ภาพแหรงชาตล

ปป 2547
การปลศกทดสอบสบศดร าก ในสภาวะแวดลมอมตราง ๆ และตมนทสนการผลลต ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากศศนยคพฒ
น นาและถรายทอดเทคโนโลยนรฐน รรวมเอกชน
มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค
ปป 2547-2548 การศศกษาผลของยลปซนมพ รรวมกนบปสยป มศลไกรและปสยป เคมนทมพน ผน ลตรอการผลลตกะหลพาก ปลนบนพพนน ทนลพ าดชนนในจนงหวนด
เพชรบศรณค ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากบรลษทน ดน เค ทน จกากนด
ปป 2548

การพนฒนาการเพาะเลนยน งเหหดนกยศงจากทะลายปาลคมนนาก มนนและตอซนงขมาวโพด

( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากศศนยคพนน ธสวศล วกรรมและเทคโนโลยนชวน ภาพแหรงชาตล
ปป 2548-2553 การศศกษาระยะปลศกและระบบการปลศกไพลแซมในแปลงปลศกไมมผลบางชนลด
( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากโครงการเสรลมสรมางขนดความสามารถการแขรงขนน มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค
ปป 2549
โครงการพนฒนานวนตกรรมและถรายทอดเทคโนโลยนมะพรมาวนนาก หอมครบวงจร
โครงการยรอยทนพ 1: การวลจยน และถรายทอดเทคโนโลยนการผลลตมะพรมาวนนาก หอมเพพอพ เปปนสลนคมาเกษตรคสณภาพ GAP (good agricultural practice) สกาหรนบรองรนบอสตสาหกรรมการ
แปรรศป การสรงออกและบรลโภคภายในประเทศ
กลจกรรมหลนกทนพ 3 การวลจยน และถรายทอดเทคโนโลยนการใชมปยปส อลนทรนยแค ละปสยป อนลนทรนยทค มพน ตน อร การเพลมพ คสณภาพมะพรมาวนนาก หอมเพพอพ การผลลตสลนคมาเกษตรคสณภาพ GAP (good
agricultural practice) ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทสนจากจนงหวนดสมสทรสาคร
ปป 2549
วลจยน มก.

การปรนบปรสงพนนธสปค าลคมนนาก มนนลศกผสม DXP และการถรายทอดเทคโนโลยนการผลลตปาลคมนนาก มนนทนเพ หมาะสมแกรเกษตรกร ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2549

การวลจยน และพนฒนาเพพอพ เพลมพ ศนกยภาพเทคโนโลยนการผลลตยางพารา ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.

ปป 2550
การถรายทอดเทคโนโลยนการผลลตและการแปรรศปผลผลลตทางการเกษตรเพพอพ สรมางอาชนพและเพลมพ รายไดมใหมเกษตรกรในจนงหวนดประจวบคนรขน นน ธค และจนงหวนดชสมพร ( หนว
หนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2550
การวลเคราะหคความเปปนไปไดมในการพนฒนาชสมชนตมนแบบเศรษฐกลจพอเพนยงในเขตพพนน ทนสพ ถานนวจล ยน ของมหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2550-2554 การศศกษาศนกยภาพการผลลต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2550-2555 การปรนบปรสงพนนธสปค าลคมนนาก มนนลศกผสมเทเนอรา (D x P) และการถรายทอดเทคโนโลยน การผลลตปาลคมนนาก มนนทนเพ หมาะสมแกรเกษตรกร ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสน
จากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2549-2559 โครงการพนฒนาวลชาการการทดสอบพนนธสปค าลคมนนาก มนนลศกผสมเทเนอรรา D x P เพพอพ ผลลตเมลหดพนนธสปค าลคมนนาก มนนลศกผสมคสณภาพดน รรวมกนบบรลษทน เกษตร 23 จกากนด
( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากบรลษทน เกษตร 23 จกากนด
ปป 2550

การผลลตกลมายางพาราคสณภาพดนมมน าตรฐานสศเร กษตรกร ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากคสณณนฐวสฒล พงศคพาณลชยค

ปป 2550
สหกรณค

โครงการวลจยน และถรายทอดงานวลจยน สศปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทสกผศปม ระสบปปญหาอสทกภนยในปป2549 ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากกระทรวงเกษตรและ
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นายสสดประสงคค สสวรรณเลลศ

ตตาแหนหง

นนกวลจยน

สบงกบด

สถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร (ศศนยควจล ยน และบรลการวลชาการ) คณะเกษตร กกาแพงแสน

ปป 2550
โครงการวลจยน และถรายทอดงานวลจยน สศปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทสกผศปม ระสบปปญหาอสทกภนยในปป2549 โครงการวลจยน ยรอยทนพ 3 โครงการฟฟนฟ ฟศและเพลมพ ผลผลลตพพช
เศรษฐกลจของเกษตรกรทนปพ ระสบภนยนนาก ทรวมในเขตจนงหวนดภาคกลาง ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณค
ปป 2550
โครงการวลจยน และถรายทอดงานวลจยน สศปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทสกผศปม ระสบปปญหาอสทกภนยในปป2549 โครงการวลจยน ยรอยทนพ 4 การจนดการดลนทนเพ หมาะสมเพพอพ การ
ฟฟนฟ ฟศพนนพ ทนกพ ารเกษตรทนถพ กศ นนาก ทรวมในเขตจนงหวนดลสมร แมรนากน เจมาพระยา ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทสนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณค
ปป 2550
โครงการวลจยน และถรายทอดงานวลจยน สศปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทสกผศปม ระสบปปญหาอสทกภนยในปป2549 โครงการวลจยน ยรอยทน1พ โครงการผลลตอาหารสนตวคโดยใชมมนน
เสมนสะอาดและอาหารหมนกสกาหรนบโคและกระบพอในเขตพพนน ทนนพ ากน ทรวม ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณค
ปป 2551-2553 การศศกษาระยะปลศกและระบบการปลศกไพลแซมในแปลงปลศกไมมยนพ ตมนบางชนลด ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวลจยน แหรงชาตล
ปป 2551-2554 การวลจยน เพพอพ คนดเลพอกสายพนนธสมค ะขามปปอมและการพนฒนาการปลศกเลนยน ง เพพอพ สนนบสนสนโครงการภศฟาป พนฒนา ในพระราชดการลสมเดหจพระเทพรนตนราชสสดาฯสยาม
บรมราชกสมารน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวลจยน แหรงชาตล
ปป 2550-2551 การผลลตตมนพนนธสยค างพาราคสณภาพดน เพพอพ เผยแพรรใหมกบน เกษตรกรของสถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากนายนพวงคค ศลรบล ญ
ส นภา
ปป 2551

อลทธลพลของปสยป เคมนและวนสดสปลศกทนมพ ผน ลตรอการผลลตกลมายางพาราคสณภาพดน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.

ปป 2551-2553 โครงการถรายทอดเทคโนโลยนการผลลตมนนเสมนสะอาดสกาหรนบผลลตอาหารสนตวค ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2551-2554 การปลศกเปรนยบเทนยบพนนธสแค ละคนดเลพอกพนนธสทค เพน หมาะสมกนบพพนน ทนปพ ลศกเพพอพ การนกาไปใชมประโยชนคของพพช Jerusalem Artichoke ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2550-2553 การถรายทอดเทคโนโลยนการผลลตและพนฒนาอาชนพใหมกบน เกษตรกรบนพพนน ทนสพ งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณค และในบางพพนน ทนขพ องสถานนวจล ยน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสน
จากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2552
การเสรลมพลนงการปรนบเปลนยพ นวลถกน ารผลลตและปรนบปรสงคสณภาพชนวตล เพพอพ สรมางชสมชนเขมมแขหงตมนแบบเศรษฐกลจพอเพนยงในเขตสถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร ( หนวหนมา
โครงการยรอย ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2552

โครงการฝฝกอบรมการผลลตกลมายางพาราและการปลศกยางพาราแบบมพออาชนพ ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.

ปป 2552-2554 อลทธลพลของระบบการปลศกพพชทนมพ ผน ลตรอรายไดม ความอสดมสมบศรณคของดลน การเจรลญเตลบโตของยางพารา ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2552-2555 การทดสอบความแมรนยกาการใชมปยปส เคมนสาก หรนบยางพารากรอนเปปดกรนดพนนธสค RRIM 600 ในชสดดลนฝปงฝ แดง ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2551-2552 การผลลตตมนพนนธสยค างพาราคสณภาพดนมมน าตรฐาน เพพอพ เผยแพรรใหมกบน เกษตรกร ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากโครงการ Business unit
ปป 2551-2552 การศศกษาการคนดเลพอกพนนธสแค ละการผลลตมะขามปปอม (Phyllanthus embica L.) เพพอพ อสตสาหกรรม ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากมหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค (
เงลนงบประมาณผลงานวลจยน เพพอพ ถรายทอดเทคโนโลยน กองแผนงาน)
ปป 2551-2552 การศศกษาผลการใชม MK (ยลบซนมพ ) รรวมกนบปสยป เคมนทมพน ผน ลตรอผลผลลตมนนสกาปะหลนง
( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากบรลษทน ควอลลตคน อนสตรนคชนนพ โปรดนกสค จกากนด (มหาชน)
ปป 2551-2552 โครงการผลลตอาหารสนตวคโดยใชมมนน เสมนสะอาดและอาหารหมนกสกาหรนบฟฟนฟ ฟศสภาพโคและกระบพอในเขตพพนน ทนบพ าม นนกเขาเปลมา ตกาบลเพนนยด อกาเภอโคกสกาโรง
จนงหวนดลพบสรน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากเงลนรายไดมสวร นกลาง มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค
ปป 2551-2554 โครงการยรอยทนพ 4 การศศกษาทรนพยากรชนวภาพในระบบนลเวศเกษตรพพนน ทนสพ ถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากโครงการศศนยคความเปปนเลลศ
ทางวลชาการ มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค
ปป 2551-2554 อลทธลพลหญมาแฝกและพพชคลสมดลนตรอการเปลนยพ นแปลงคสณสมบนตขล อง 6 ชสดดลนและผลผลลตพพชในระบบนลเวศเกษตรตรางๆ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนก
งานโครงการอนนเนพอพ งมาจากพระราชดการล (สกานนกงาน กปร.)
ปป 2552-2553 โครงการยรอยทนพ 1 การจนดการทางเขตกรรมทนเพ หมาะสมสกาหรนบการปลศกมะขามปปอมเปปนการคมาบนพพนน ทนสพ งศ ของจนงหวนดนราน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนก
งานคณะกรรมการวลจยน แหรงชาตล
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายสสดประสงคค สสวรรณเลลศ

ตตาแหนหง นนกวลจยน
สบงกบด สถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร (ศศนยควจล ยน และบรลการวลชาการ) คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2552-2555 อลทธลพลหญมาแฝกรรวมกนบการปลศกพพชคลสมดลนทนมพ ตน อร การอนสรกน ษคดนล และนนาก ในแปลงปาลคมและในแปลงไมมผลสถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร ( หนวหนมาโครงการยรอย )
ไดมรบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอพ การประสานงานโครงการอนนเนพอพ งมาจากพระราชดการล
ปป 2551-2553 อลทธลพลหญมาแฝกและพพชคลสมดลนตรอการเปลนยพ นแปลง คสณสมบนตขล องชสดดลนและผลผลลตพพชในระบบนลเวศเกษตรตรางๆ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนกงาน
คณะกรรมการพลเศษเพพอพ การประสานงานโครงการอนนเนพอพ งมาจากพระราชดการล
ปป 2553-2556 การสการวจ รวบรวมและวลเคราะหคคณ
ส ภาพพนนธสกรรมมะขามปปอมทมองถลนพ ของประเทศไทย เพพอพ การพนฒนาและปรนบปรสงพนนธสสค าก หรนบอสตสาหกรรม ( ผศรม วร มโครงการ
) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2553-2557 (ไมรจดน สรร)การพนฒนาคกาแนะนกาการใชมปยปส เคมนตามคราวลเคราะหคดนล เพพอพ ยกระดนบผลผลลตยางพาราพนนธสค RRIT 251 หลนงเปปดกรนดในชสดดลนฝปงฝ แดง ( ผศรม วร มโครงการ )
ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2553-2556 การประเมลนศนกยภาพผลผลลตมนนสกาปะหลนงพนนธสกค าม วหนมาในสภาพแวดลมอมทนแพ ตกตรางกนน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2553-2556 การวลจยน เพพอพ พนฒนาวลธกน ารผลลตกลมายางพาราคสณภาพเพพอพ สนนบสนสนการเพลมพ ศนกยภาพการผลลตยางพาราของประเทศ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสน
วลจยน มก.
ปป 2553-2557 การพนฒนาระบบกรนดยางแบบใหมร เพพอพ เพลมพ ประสลทธลภาพการผลลต ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2553-2557 การวลจยน และพนฒนาเพพอพ เพลมพ ประสลทธลภาพระบบการปลศกยางพารา การผลลตนนาก ยางพาราและการใชมประโยชนคจากไมมยางพารา ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2553-2557 การศศกษาการเพลมพ ผลผลลตยางพาราโดยการใชมเฟปนชายผมาสนดาเปปนรรมกนนฝนทนมพ ชน วน ตล สกาหรนบการกรนดยางพารา ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสน
วลจยน มก.
ปป 2553-2557 ระบบการปลศกยางพาราเพพอพ ผลลตชลนน ไมมสบน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2554

โครงการฝฝกอบรมเกษตรกร เรพอพ งการปลศกปาลคมนนาก มนนอยรางยนงพ ยพน ในพพนน ทนปพ ลศกปาลคมใหมรของประเทศไทย ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.

ปป 2553-2556 การวลจยน เพพอพ พนฒนาวลธกน ารผลลตกลมายางพาราคสณภาพเพพอพ สนนบสนสนการเพลมพ ศนกยภาพการผลลตยางพาราของประเทศ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสน
วลจยน มก.
ปป 2553-2557 (ไมรจดน สรรตนงน แตรปป 53) การพนฒนาคกาแนะนกาการใชมปยปส เคมนตามคราวลเคราะหคดนล เพพอพ ยกระดนบผลผลลตยางพาราพนนธสค RRIT 251 หลนงเปปดกรนดในชสดดลนฝปงฝ แดง ( ผศม
รรวมโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2554-2557 การศศกษาระบบการปลศกพพชทนใพ หมชวน มวลตรอไรรสงศ เพพอพ เปปนพพชพลนงงานทดแทนในประเทศไทย ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2554-2555 การใชมประโยชนคจากวนสดสเหลพอใชมเพพอพ ผลลตปสยป สกาหรนบพพชเศรษฐกลจ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากบรลษทน เพชรสยาม พน อน ไพนค จกากนด
ปป 2554-2555 การสการวจและศศกษาความเปปนไปไดมในการใชมหยนนากน เพพอพ ผลลตนนาก มนนพพชและไบโอดนเซล ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวลจยน แหรงชาตล
ปป 2555

การใชมประโยชนคจาก dreg เพพอพ การเจรลญเตลบโตและผลผลลตของขมาวโพดเลนยน งสนตวค ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากบรลษทน เอส ซน จน เปเปอรค จกากนด (มหาชน)

ปป 2555

การใชมประโยชนคจากมศลไกรเพพอพ ผลลตปสยป อลนทรนยตค ามมาตรฐานของกรมวลชาการเกษตร ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากหมางหสนม สรวน จกากนด พน แอนดค พน บมานปสยป

ปป 2555
การพนฒนาเครพอพ งจนกรและเตาอบในกระบวนการผลลตยางพาราแผรน ระยะทนพ 1 การเกหบขมอมศลปปอนเขมาสกาหรนบการออกแบบโรงงานผลลตยางพาราแผรน ( ผศรม วร ม
โครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการนโยบายวลทยาศาสตรคเทคโนโลยนและนวนตกรรมแหรงชาตล
ปป 2555-2556 ประสลทธลภาพของการใชมปยปส ยศเรนยชนลดตรางๆทนมพ ตน อร การเจรลญเตลบโตและองคคประกอบผลผลลตของขมาว ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากบรลษทน พารลชเฟอทลไลเซอรค
จกากนด
ปป 2555-2557 การพนฒนาเทคโนโลยนการจนดการนนาก และปสยป เคมนเพพอพ ลดระยะเวลาการเปปดกรนดยางพารา ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2554-2556 การศศกษาระบบการปลศกพพชทนใพ หมชวน มวลตรอไรรสงศ เพพอพ เปปนพพชพลนงงานทดแทนในประเทศไทย ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2556
ศศกษาผลของไมมบงน รรมทนมพ ผน ลตรอการเจรลญเตลบโตและผลผลลตของกาแฟอาราบลกาม สายพนนธสคค อตลมอรคบนพพนน ทนสพ งศ ของสถานนวจล ยน เพชรบศรณค ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสน
จากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
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ตตาแหนหง

นนกวลจยน

สบงกบด

สถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร (ศศนยควจล ยน และบรลการวลชาการ) คณะเกษตร กกาแพงแสน

ปป 2557
การคนดเลพอกสายตมน (Clonal selection)มะรสม (Moringa oleifera) เพพอพ การขยายพนนธสโค ดยการตลดตาและทดสอบศนกยภาพการผลลตนนาก มนนมะรสมเพพอพ การคมา ( หนว
หนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2557

การศศกษาศนกยภาพมะรสม เพพอพ เปปนพพชทางการคมาของประเทศไทย ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.

ปป 2558-2560 อลทธลพลของหญมาแฝกและโครงสรมางทางวลศวกรรมทนมพ ตน อร การลดการกนดเซาะในพพนน ทนชพ ายฝปงฝ ทะเลบรลเวณปากคลองทราสนนวล ตกาบลปากคลอง อกาเภอปะทลว
จนงหวนดชสมพร ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการพลเศษ เพพอพ ประสานงานโครงการอนนเนพอพ งมาจากพระราชดการล (กปร)
ปป 2558-2561 การศศกษาระบบการจนดการปสยป ทางนนาก เพพอพ เรรงการเปปดกรนดยางพารา ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
ปป 2558-2560 การศศกษาระบบการจนดการใหมปยปส รรวมกนบนนาก ชลประทาน เพพอพ เรรงการเปปดกรนดยางพารา ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตล
- Kittipong Kittiwatsopon, Sudprasong Suwonlerd, Nipa Khaunkuab, "ผลของแสง วนสดสเพาะชกา และขนาดของผลทนมพ ตน อร การงอก และการเจรลญเตลบโตของตมนกลมาพนนธสค
มะพรมาวนนาก หอม", Agricultural Science Journal (วารสารวลทยาศาสตรคเกษตร) 38 (6) (2007)
- Kittipong Kittiwatsopon, Wanlop Phosung, Nipa Khaunkuab, Sudprasong Suwonlerd, "Influence of Spacing, Growing Media,Fruit Matourity and Sizing
on Growth and Seedling Germination of Aromatic Coconut cv. ‘Nam-Hom’ ", ว.วลทย.กษ. 38(4) : 212-220. 38 (4) (2007) 212-220
- Kittipong Kittiwatsopon, Wanlop Phosung, Sudprasong Suwonlerd, Nipa Khaunkuab, "Influence of spacing and intercropping system between Zingiber
cassumunar Roxburgh.,some fruits and evergreen trees plantation", Agricultural Science Journal (วารสารวลทยาศาสตรคเกษตร) 39 (3) (2008) 317-320
- Supanida Winitchai, Nakorn Luangprasert, Nuanprang Chaitakhob, Sudprasong Suwonlerd, Nipa Khaunkuab, Phisamai Srichayet, "มะขามปปอม ผลไมมลกศ เลหก
ทนปพ ระโยชนคไมรเลหก", วารสารเคหการเกษตร 35 (3) (2011) 142-144
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Yutthana Banchong, Sudprasong Suwonlerd, Decha Duangnamon, JETSADA WONGPROM, Vittaya
Punsuvon, Pilanee Vaithanomsat, "Genetic Resources Collection of Pongamia Pinnata for Biodiesel Production in Thailand", วารสารวนศาสตรค 42 (พลเศษ)
(2013) 110-1108
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตล
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula-9 Organic Fertilizer from
Waste of Food Seasoning Industry on Root Yield and Starch Content of Two Cassava Cultivars (Early Rainy Season)", การประชสมทางวลชาการของมหาวลทยาลนย
เกษตรศาสตรค ครนงน ทนพ 44 (2006)
- Sudprasong Suwonlerd, "การผลลตกลมายางพาราคสณภาพดนมาตรฐานสศเร กษตรกร", การประชสมวลชาการวนนสถาปนาสถาบนนผลลตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปปและการประชสมทาง
วลชาการครนงน ทนพ 3 วนนทนพ 8 สลงหาคม 2549 ณ หมองประชสม ชนนน 9 ตศกปฏลบตน กล ารวลจยน กลาง มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula 10 organic fertilizer from
waste of food seasoning industry on root yield and starch content of two cassava cultivars (early rainy season)", การประชสมวลชาการ ครนงน ทน4พ 4 มหาวลทยาลนย
เกษตรศาสตรค (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula-3 organic fertilizer from
waste of food seasoning industry, chicken manure and chemical fertilizer on root yield and starch content of two cassava cultivars (early rainy season)",
การประชสมทางวลชาการของมหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค ครนงน ทนพ 44 (2006)
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ตตาแหนหง นนกวลจยน
สบงกบด สถานนวจล ยน สลทธลพรกฤดากร (ศศนยควจล ยน และบรลการวลชาการ) คณะเกษตร กกาแพงแสน
- Prapart Changlek, Narongchai Pipattanawong, Sudprasong Suwonlerd, Sumet Tabngein, Benjarach Thongyeun, Boonruam Chanchuen, Buabang
Ya-oop, "The Regional Varietal Trial of Physic Nut (Jathopha curcas L.) and Cost production", ประชสททางวลชาการมหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรค ครนงน ทนพ 45
(2007)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Sudprasong Suwonlerd, ปรนชา เพชรประไพ, Sumet Tabngein, "Effects of, Gypsum, Chicken Manure and
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