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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อนนกรมววธานแมลง Insect Taxonomy

โครงการววจยบ
ปป 2553-2555 โครงการอนทยานแมลงเฉลวมพระเกทยรตวพระบาทสมเดดจพระเจจาอยศหย วจ
มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร (ระยะททท 2) ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยจ มก.
ปป 2554
การศศกษาผลของ W0 ตยอแมลงศจตรศขาจ วและแมลงศจตรศธรรมชาตว ของตจนขจาวภายใตจสภาวะควบคนมในหจองทดลองและในโรงเรรอน ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนน
จากบรวษทจ ไทยฟศดสร อวนเตอรรแนล จกากจด
ปป 2555

การใชจแมงมนมสนนขจ ปปาและแมงมนมตาหกเหลทยท มศจตรศธรรมชาตวควบคนมเพลทยล กระโดดสทนากล ตาลในนาขจาวอวนทรทยร ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยจ มก.

ปป 2556

ความหลากหลายของหนอนผทเสรอล ในสถานทวจว ยจ และฝฝกอบรมวนเกษตรตราด ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยจ มก.

ปป 2557

อนนกรมววธานของผทเสรอล หนอนมจวนใบในวงศร Tortricidae ในสถานทวจว ยจ ดอยปนย ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยจ มก.

ปป 2558

ความหลากหลายของผทเสรอล กลางครนและหนอนผทเสรอล ในสถานทวจว ยจ สวงท แวดลจอมสะแกราช จจงหวจดนครราชสทมา ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยจ มก.

ปป 2559

ความหลากหลายของหนอนผทเสรอล และผทเสรอล กลางครนในพรนล ททมท รดกโลกทางธรรมชาตว อนทยานแหยงชาตวเขาใหญย ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนววจยจ มก.

ปป 2560
การศศกษาความหลากหลายของผทเสรอล กลางครนและหนอนผทเสรอล เพรอท สยงเสรวมการทยองเททยท วเชวงนวเวศนรในอนทยานแหยงชาตวปางสทดา ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนน
อนดหนนนววจยจ มก.
ปป 2560
ววจยจ มก.

ความหลากหลายของผทเสรอล หนอนผทเสรอล และแมลงศจตรศธรรมชาตวในปปาชนมชนและพรนล ททเท กษตรกรรมในเขตภาคกลาง ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนดหนนน

ปป 2559-2561 การพจฒนาผลวตภจณฑรจากวจสดนเหลรอทวงล ททเท กวดในกระบวนการผลวตขององครการสนรา กรมสรรพสามวต และโรงงานยาสศบ กระทรวงการคลจง ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ
ทนนจากองครการสนรา กรมสรรพสามวต
ปป 2561
การศศกษาความหลากหลายของผทเสรอล และหนอนผทเสรอล เพรอท สยงเสรวมการทยองเททยท วเชวงอนนรกจ ษรในเขตรจกษาพจนธนสร ตจ วรปาป ภศเขทยว ( ผศรจ วย มโครงการ ) ไดจรบจ ทนนจากทนนอนด
หนนนววจยจ มก.
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