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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เทคโนโลยลชวล ภชพเกษตรดลชนพรช

โครงการววจยบ
ปป 2551
โครงกชรววจยอ ดลชนกชรพอฒนชดลเออนเอเครรอร งหมชยเพรอร กชรปรอบปรคงพอนธคพน ชร ระยะทล2ร ( ผบรล วร มโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกศบนยนพนอ ธควศว วกรรมและเทคโนโลยลชวล ภชพแหรง
ชชตว สชชนอกงชนพอฒนชววทยชศชสตรนและเทคโนโลยลแหรงชชตว
ปป 2552
กชรศศกษชควชมเปปนไปไดลในกชรปลบกพรชนนชช มอน rapeseed(Brassica napus) ( ผบรล วร มโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกสถชบอนเทคโนโลยลชวล ภชพและววศวกรรมพอนธคศชสตรน
จคฬชลงกรณมหชววทยชลอย
ปป 2552
โครงกชรกชรศศกษชลอกษณะประจชชพอนธคแน ละกชรตอบสนองตรอพรนน ทลขร องฟฟกทองบรวโภคเมลอด ( ผบรล วร มโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกสถชบอนเทคโนโลยลชวล ภชพและ
ววศวกรรมพอนธคศชสตรน จคฬชลงกรณมหชววทยชลอย
ปป 2552-2553 กชรววจยอ ดลชนกชรพอฒนชดลเออนเอเครรอร งหมชยเพรอร กชรปรอบปรคงพอนธคพน ชร Phase II ปปทรล 2 ( ผบรล วร มโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกศบนยนพนอ ธควศว วกรรมและเทคโนโลยลชวล ภชพ
แหรงชชตว สชชนอกงชนพอฒนชววทยชศชสตรนและเทคโนโลยลแหรงชชตว
ปป 2553

กชรสรลชงสชยพอนธคดน บอ เบวลแฮพลอยดนของพรวก ( หอวหนลชโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกสชชนอกงชนพอฒนชววทยชศชสตรนและเทคโนโลยลแหรงชชตว

ปป 2554-2555 กชรสรลชงสชยพอนธคดน บอ เบวลแฮพลอยดนของพรวก ( หอวหนลชโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกศบนยนพนอ ธควศว วกรรมและเทคโนโลยลชวล ภชพหรงชชตว สชชนอกงชนพอฒนชววทยชศชสตรน
และเทคโนโลยลแหรงชชตว
ปป 2555-2557 กชรสรลชงพรวกดอบเบวลแฮพลอยดนทมรล ยล นล ตลชนทชนโรคแอนแทรคโนสดลวยววธกล ชรเพชะเลลยน งออบละอองเกสร ( หอวหนลชโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกศบนยนควชมเปปนเลวศดลชน
เทคโนโลยลชวล ภชพเกษตร สชชนอกพอฒนชบอณฑวตศศกษชและววจยอ ดลชนววทยชศชสตรนและเทคโนโลยล สชชนอกงชนคณะกรรมกชรอคดมศศกษช
ปป 2559-2562 กชรศศกษชลอกษณะทชงสอณฐชนววทยชและลอกษณะสชชคอญทชงกชรเกษตรของพรวกประชชกรดอบเบวลแฮพลอยดนเพรอร กชรพอฒนชสชยพอนธคน ( หอวหนลชโครงกชร ) ไดลรบอ
ทคนจชกสชชนอกงชนกองทคนสนอบสนคนกชรววจยอ รรวมกอบสชชนอกงชนคณะกรรมกชรอคดมศศกษช
ปป 2559-2562 กชรศศกษชลอกษณะทชงสอณฐชนววทยชและลอกษณะสชชคอญทชงกชรเกษตรของพรวกประชชกรดอบเบวลแฮพลอยดนเพรอร กชรพอฒนชสชยพอนธคน ( หอวหนลชโครงกชร ) ไดลรบอ
ทคนจชกสชชนอกงชนคณะกรรมกชรกชรอคดมศศกษช
ปป 2561-2563 กชรสรลชง haploid inducer line โดยกชรชอกนชชใหลกลชยพอนธคดน วล ยเอทวลมลเทนซอลโฟเนต (EMS) ในมะเขรอเทศเพรอร ประโยชนนในกชรปรอบปรคงพอนธคน ( ผบรล วร มโครงกชร
) ไดลรบอ ทคนจชกสชชนอกพอฒนชบอณฑวตศศกษชและกชรววจยอ ดลชนววทยชสชสตรนและเทคโนโลยล
ปป 2561-2564 ศบนยนเชรอน พอนธคกรรมพรชแหรงประเทศไทย ( ผบรล วร มโครงกชร ) ไดลรบอ ทคนจชกทคนอคดหนคนววจยอ มก.
ปป 2561-2564 กชรรวบรวมเชรอน พอนธคกรรมกลลวยหอมและกลลวยพอนธคปน ชป บชงชนวด เพรอร กชรใชลประโยชนนเชวงพชณวชยน และศอกยภชพในกชรพอฒนชพอนธคน ( ผบรล วร มโครงกชร ) ไดลรบอ ทคน
จชกทคนอคดหนคนววจยอ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดอบชชตว
- Anchalee Raweerotwiboon, Sontichai Chanprame, Julapark Chunwongse, "Genetic Transformation of Large-DNA Fragments of Tomato ‘L3708’
to‘Seedathip3’ via Agrobacterium tumefaciens", Agricultural Science Journal (วชรสชรววทยชศชสตรนเกษตร) 37 (6(พวเศษ)) (2006) 205-209
- Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "Selection of nptII Gene in Transgenic ‘Seedathip 3’ Tomato by Spraying with Kanamycin Solution",
Agricultural Science Journal (วชรสชรววทยชศชสตรนเกษตร) 37 (6) (2006) 405-409
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- Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "Induction of haploid and doubled haploid plants hybrid cucumber (Cucumis sativus L.) using
pollination with irradiated pollen and ovary culture.", Agricultural Science Journal (วชรสชรววทยชศชสตรนเกษตร) 41 (3) (2010) 361-372
- Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "กชรสรลชงประชชกรของแตงกวชตลชนทชนโรครชนนชช คลชงสชยพอนธคแน ทลดวล ยววธกล ชรทชงเทคโนโลยลชวล ภชพ", ขรชวสชร
เกษตรศชสตรน 57 (1) (2011) 63-71
- Anchalee Raweerotwiboon, พรพนอช มลกลค , Julapark Chunwongse, "Induction of double haploid lines from inter-specific backcross between CA758 and
BC2F3758x80C5(1) by anther culture", แกรนเกษตร 42 (พวเศษ3 ) (2014) 808-814
- Anchalee Raweerotwiboon, พรพนอช มลกลค , Julapark Chunwongse, "Anther culture of peppers from inter-specific backcross (C. annuum x C. baccatum)
carrying anthracnose resistance", แกรนเกษตร 42 (พวเศษ3) (2014) 802-807
- Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "กชรสรลชงพรวกดอบเบวลแฮพลอยดนทมรล ยล นล ตลชนทชนโรคแอนแทรคโนสดลวยววธกล ชรเพชะเลลยน งออบละอองเกสร", ขรชวสชร
เทคโนโลยลชวล ภชพเกษตร (Newsletter AG-BIO) 7 (3) (2015) 4-9
- ณอฐรดช แซรโกร, Anchalee Raweerotwiboon, กมลสวรว เพชรบบรณน, ภบมพว ฒ
อ นน ทองอยบ,ร ณอฏยช ศรลสวอสดว,ด Julapark Chunwongse, "QTL Mapping of Yield Related
Components in Double Haploid Pepper Population Derived from F1 of ‘PEPAC7’x ‘PEPAC92’ Cultivars", วชรสชรววทยชศชสตรนเกษตร 50 (1) (2019) 78-89
- Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "พรวกดอบเบวลแฮพลอยดน (Double haploid peppers): พรวกสชยพอนธคแน ทลเพรอร งชนปรอบปรคงพอนธคแน ละกชรศศกษช
ตชชแหนรงของยลนทลสร นใจ", เกษตรอภวรมยน 5 (25) (2019) 17-20
- Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "โพลลพลอยดนและบทบชทสชชคอญในงชนปรอบปรคงพอนธคพน ชร ", ขรชวสชรเทคโนโลยลชวล ภชพเกษตร (AG-BIO Newsletter)
12 (1) (2020) 7-12
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดอบชชตว
- Anchalee Raweerotwiboon, นชงสชวพรพนอช มลกลค , นชงฉอฐพร คคนล วงศน, Julapark Chunwongse, "Study of microspores developmental stages in cucumber
(Cucumis sativus L.) line ‘Amata’ for anther culture", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตวครองน ทลร 7 “ พรชสวนไทยใตลรมร พระบชรมล ” (2008)
- Anchalee Raweerotwiboon, อรกมล ฮองโยธช, Julapark Chunwongse, "Regeneration of haploid and double haploid plants by pollination with irradiated
pollen
and ovary culture of hybrid cucumber (Cucumis sativus L.).
", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตวครองน ทลร 8 (2009)
- Anchalee Raweerotwiboon, นชงสชวพรพนอช มลกลค , Julapark Chunwongse, "Regeneration of double haploid lines in F1 hybrid pepper (CA500xCA2106)
throughanther culture", กชรประชคมววชชกชรพฤกษศชสตรนแหรงประเทศไทย ครองน ทลร 5 (2011)
- Anchalee Raweerotwiboon, Somboon Bonphreecha, นชงสชวสคดชทวพยน สควรรณประเสรวฐ, Julapark Chunwongse, "Oryzalin treatment of haploid cucumber
lines for chromosome doubling", กชรประชคมววชชกชรพฤกษศชสตรนแหรงประเทศไทย ครองน ทลร 5 (2011)
- Anchalee Raweerotwiboon, นชงสชวพรพนอช มลกลค , Julapark Chunwongse, "Production of Haploid and Doubled Haploid Plants from Anther culture of F1
Hybrid Pepper(CA500xCA2106)", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 10 (2011)
- นชงสชวพรพนอช มลกลค , Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "The effect of colchicine and oryzalin on anther culture of pepper (Capsicum
annuum L.)for double haploid plant induction", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 10 (2011)
- Anchalee Raweerotwiboon, นชงสชวพรพนอช มลกลค , Julapark Chunwongse, "Anther culture of pepper (Capsicum annuum L.) for disease resistance
breeding and gene mapping", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 12 (2013)
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กชชแพงแสน
- Anchalee Raweerotwiboon, พรพนอช มลกลค , Julapark Chunwongse, "Anther culture of peppers from inter-specific backcross(C. annuum x C. baccatum)
carrying anthracnose resistance", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 13 (2014)
- Anchalee Raweerotwiboon, พรพนอช มลกลค , Julapark Chunwongse, "Induction of double haploid lines from inter-specific backcross between CA758 and
BC2F2758x80C5(1) by anther culture", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทล1ร 3 (2014)
- รสมนตน จลนแส, บองอร ยวมน แยลม, Anchalee Raweerotwiboon, Ratri Boonruangrod, "Cross Hybridization in Banana and In Vitro Embryo Rescue", งชนประชคม
ววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 15 "พรชสวนไทย ปลอดภอย มองร คองร และยองร ยรน" 9-12 พฤศจวกชยน 2559 (2016)
- นชงสชวณอฐรดช แซรโกร, Julapark Chunwongse, ดร.กมลสวรว เพอชรบบรณน, ดร.ณอฏยช ศรลสวอสดว,ด Sujin Patarapuwadol, Anchalee Raweerotwiboon, "Evaluation of
Cucumber Mosaic Virus (CMV) in Inbred Line Peppers", กชรประชคมววชชกชรระดอบชชตว ครองน ทล1ร 4 มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน (2017)
- ณอฐรดช แซรโกร, bฺ uppharhus rodpai, กมลสวรว เพชรบบรณน, Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "QTL mapping of Yield Related Components in
Double Haploid (DH) Pepper Population Derived from F1 of 'PEPAC7' x 'PEPAC92' Cultivars", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตวครองน ทลร 17 (2018)
- Anchalee Raweerotwiboon, TASSANAI CHIPECH, Anucha Wongpraneekul, Julapark Chunwongse, "In Vitro Induction of 4N Holy Basil (Ocimum
tenuiflorum L.) and Its Morphological Characteristics", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตวครองน ทลร 18 (2019)
- ณอฐรดช แซรโกร, กมลสวรว เพชรบบรณน, ณอฏยช ศรลสวอสดว,ด Anchalee Raweerotwiboon, Julapark Chunwongse, "QTL Mapping of Cucumber Mosaic Virus Resistance
of Double Haploid Pepper Population Derived from F1 of ('PEPAC7'?'PEPAC92')", กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 18 (2019)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- บคคลชกรดลเดรนสชยสนอบสนคนและชรวยววชชกชร ดลชนกชรววจยอ ประจชชปป 2555 ดลชนกชรววจยอ ประจชชปป 2555 จชก มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- บคคลชกรสชยววชชกชรดลเดรน ดลชนววจยอ และนวอตกรรม สชยววทยชศชสตรน กลคมร อชยค 40 ปป ขศนน ไป ประจชชปป 2561
ดลชนววจยอ และนวอตกรรม สชยววทยชศชสตรน ประจชชปป 2561 จชก มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 489 (KU-PEPAC 489)
เลขทลร 1365/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 491 (KU-PEPAC 491)
เลขทลร 1366/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 500 (KU-PEPAC 500)
เลขทลร 1367/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน

พวมพนครองน ลรชสคดเมรอร 1/12/63

หนลช 3 จชก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ออญชลล รวลโรจนนวบว ลบ ยน

ตตาแหนหง

นอกววจยอ ชชชนชญกชรพวเศษ

สบงกบด

ศบนยนปฏวบตอ กว ชรววจยอ และเรรอนปลบกพรชทดลอง (ศบนยนวจว ยอ และบรวกชรววชชกชร) คณะเกษตร
กชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 527 (KU-PEPAC 527)
เลขทลร 1368/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 539 (KU-PEPAC 539)
เลขทลร 1369/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 540 (KU-PEPAC 540)
เลขทลร 1370/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 589 (KU-PEPAC 589)
เลขทลร 1371/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 601 (KU-PEPAC 601)
เลขทลร 1372/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช
พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 636 (KU-PEPAC 636)
เลขทลร 1373/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรช พรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 484 (KU-PEPAC 484)
เลขทลร 1364/2561
ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน

พวมพนครองน ลรชสคดเมรอร 1/12/63

หนลช 4 จชก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ออญชลล รวลโรจนนวบว ลบ ยน

ตตาแหนหง

นอกววจยอ ชชชนชญกชรพวเศษ

สบงกบด

ศบนยนปฏวบตอ กว ชรววจยอ และเรรอนปลบกพรชทดลอง (ศบนยนวจว ยอ และบรวกชรววชชกชร) คณะเกษตร
กชชแพงแสน
- ไดลรบอ มอบเกลยรตวบตอ ร เปปนผบมล ผล ลงชนสรลชงสรรคน ดลชนกชรขศนน ทะเบลยนพอนธคพน ชร จชกกรมววชชกชรเกษตร ประจชชปปพทค ธศอกรชช 2561
ชนวดพรชพรวก (Capsicum annuum L.)
ชรอร พอนธค/น สชยพอนธคน เคยบพแล พค 452 (KU-PEPAC 452)
เลขทลร 1363/2561 ประจชชปป 2562 จชก คณะเกษตร กชชแพงแสน มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน ววทยชเขตกชชแพงแสน
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รชงวอลชมเชยในกชรนชชเสนอผลงชนภชคโปสเตอรน สชขชพรชผอก ประเภท นอกววจยอ พรชผอก ประจชชปป 2551 เรรอร ง "กชรศศกษชระยะกชรพอฒนชของละอองเกสรเพรอร กชรเพชะเลลยน งออบ
ละอองเกสรของแตงกวช (Cucumis sativus L.) พอนธคน “อมตะ” " จชก คณะเกษตรศชสตรน ทรอพยชกรธรรมชชตวและสวงร แวดลลอม มหชววทยชลอยนเรศวร จ.พวษณคโลก
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รชงวอลชมเชย พรชผอก ประเภทนอกววจยอ ประจชชปป 2551 เรรอร ง "กชรศศกษชระยะกชรพอฒนชของละอองเกสรเพรอร กชรเพชะเลลยน งออบละอองเกสรของแตงกวช (Cucumis sativus L.)
พอนธคน “อมตะ”" จชก กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 7 คณะเกษตรศชสตรน ทรอพยชกรธรรมชชตวและสวงร แวดลลอม มหชววทยชลอยนเรศวร จ.พวษณคโลก
- รชงวอลชมเชย พรชผอก/พรชสมคนไพร ประเภท นอกววชชกชร ประจชชปป 2552 เรรอร ง "กชรสรลชงตลนแฮพลอยดนและดอบเบวลแฮพลอยดนของแตงกวชลบกผสมจชกกชรผสมดลวยเกสรฉชยรองสล
และกชรเพชะเลลยน งรองไขร" จชก กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 8 คณะผลวตกรรมกชรเกษตร มหชววทยชลอยแมรโจล จ.เชลยงใหมร
- รชงวอลชมเชย ภชคโปสเตอรน พรชผอก/พรชสมคนไพร ประเภทนอกววจยอ ประจชชปป 2552 เรรอร ง "กชรสรลชงตลนแฮพลอยดนและดอบเบวลแฮพลอยดนของแตงกวชลบกผสมจชกกชรผสมดลวยเกสร
ฉชยรองสล
และกชรเพชะเลลยน งรองไขร
" จชก กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตวครองน ทลร 8
- รชงวอลดลเยลยร ม พอนธคศชสตรนและกชรปรอบปรคงพอนธคพน ชร ผอก ประจชชปป 2554 เรรอร ง "กชรผลวตตลนแฮพลอยดนและดอบเบวลแฮพลอยดนดวล ยววธกล ชรเพชะเลลยน งออบละอองเกสรของพรวกลบกผสม
ชอวร ทลร 1 (CA500 x CA2106)" จชก กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตวครองน ทลร 10 คณะเกษตร มหชววทยชลอยเกษตรศชสตรน บชงเขน
- รชงวอลรองชนะเลวศ ประจชชปป 2556 เรรอร ง "กชรเพชะเลลยน งออบละอองเกสรพรวกสชชหรอบกชรปรอบปรคงพอนธคพน รวกตลชนทชนโรคและกชรศศกษชตชชแหนรงยลน" จชก สมชคมพรชสวนแหรง
ประเทศไทย
- รชงวอลเสนอผลงชนภชคนวทศอ นน สชขชผอก รชงวอลชมเชย สชขชผอก ประจชชปป 2562 เรรอร ง "กชรศศกษชววธชล กอ นชชตลนกะเพรช 4N ในสภชพหลอดทดลองและลอกษณะทชงสอณฐชนววทยช"
จชก กชรประชคมววชชกชรพรชสวนแหรงชชตว ครองน ทลร 18
ผลงชนววจยอ นลเน ปปนรชยกชรรวบรวมระหวรชงปป 1 มกรชคม 2549 - 1 ธอนวชคม 2563

พวมพนครองน ลรชสคดเมรอร 1/12/63

หนลช 5 จชก 5

