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ปป 2545-2550 การปรศบปรสงกระบวนการผลดตปรดมาณและคสณภาพซากของกวางรศซา ( หศวหนนาโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
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การศศกษาระยะเวลาการเกอบรศกษาหศวกวาวเครพอขาวหลศงการเกอบเกรยพ วตหอการ
เปลรยพ นแปลงของนลาก หนศกหศวสดและปรดมาณสารออกฤทธดคด ลนายเอสโตรเจนใน
กวาวเครพอขาว ( หศวหนนาโครงการยหอย ) ไดนรบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
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เทคนดคการขยายพศนธสกษ วาวเครพอขาว SARDI190 ดนวยวดธกร ารตศดชกา ( ผศรน วห มโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
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ผลของการเสรดมสารสกศดขมดนล ชศนในอาหารตหอสมรรถภาพการผลดตและคสณภาพซากของสสกรในระยะรสนห -ขสน ( ผศรน วห มโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.

ปป 2550-2553 การศศกษาสมรรถภาพการผลดตของกวาวเครพอขาว SARDI190 ทรปพ ลศกในพพนล ทรตพ าห ง ๆ ของประเทศไทย ( ผศรน วห มโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
ปป 2551-2554 โครงการวดจยศ การพศฒนาเพพอพ การเพดมพ ประสดทธดภาพการเลรยล งโคนมในเขตรนอนชพนล ( หศวหนนาโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากโครงการศศนยษความเปปนเลดศทางวดชาการ
มหาวดทยาลศยเกษตรศาสตรษ
ปป 2556

Study on Feeding of the Bamboo Silage for Pigs ( หศวหนนาโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากบรดษทศ นดโตโม จกากศด

ปป 2558-2559 การใชนกลรเซอรอลดดบคสณภาพสศงเปปนแหลหงพลศงงานทางเลพอกในอาหารสศตวษกระเพาะเดรยพ ว ( ผศรน วห มโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากสกานศกงานพศฒนาการวดจยศ การเกษตร (
สวก.)
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ปป 2558-2559 โครงการจศดทกาฐานขนอมศลคสณคหาทางโภชนะของวศตถสดบด อาหารสสกรในประเทศไทย ( ผศรน วห มโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากสกานศกงานพศฒนาการวดจยศ การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 ผลของการเสรดมอาหารเหลวดนวยสามประสานตหอสมรรถภาพการผลดตในลศกสสกรหยหานม ( ผศรน วห มโครงการ ) ไดนรบศ ทสนจากบรดษทศ VLIST จกากศด
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