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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2553
ผลกระทบจากการเปลลยล นแปลงภภมอร ากาศทลมล ตล อร ผลผลรตในระบบการปลภกพพชทลมล ขล าข วเปปนพพชหลลกและการปรลบตลวของเกษตรกรตรอสภาพความแปรปรวนของภภมร
อากาศในพพนพ ทลกล ารเกษตรทลใล ชขนานพ ฝน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากททนอทดหนทนวรจยล มก.
ปป 2553-2554 การปรลบปรทงคทณภาพเมลลดเพพอล เพรมล การงอกและการตลงพ ตลวของตขนกลขาหญขา Paspalum vaginatum พลนธทธ Seaspray ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากเงรน
บรรจาคจาก บรรษทล โปรครอป ทล แอนดธ โอ จนากลด
ปป 2554

ททนขขามชาตรตอร การเปลลยล นแปลงการถพอครองทลดล นร ภาคเกษตรกรรมและวรถชล วล ตร เกษตรกรและชทมชน ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ททนจากททนอทดหนทนวรจยล มก.

ปป 2554
ผลของการใชขเมลลดถลวล ลรสงทลปล นเปปอป นสารพรษอะฟลาทอกซรนไปปลภกทนาพลนธทธ ทลมล ตล อร การเจรรญเตรบโต การใหขผลผลรตของถลวล ลรสงเมลลดโต และการปนเปปอป นอะฟลาทอก
ซรนในผลผลรตและในแปลงปลภก ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ททนจากททนอทดหนทนวรจยล มก.
ปป 2554-2555 การสรงเสรรมและเพรมล ประสรทธรภาพการผลรตถลวล ลรสงในเขตภาคตะวลนออกเฉลยงเหนพอ ปปทล 3 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากบรรษทล โรงงานแมรรวยจนากลด
ปป 2555-2557 การสรงเสรรมและเพรมล ประสรทธรภาพการผลรตถลวล ลรสงในเขตภาคตะวลนออกเฉลยงเหนพอ ปปทล 4 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากบรรษทล โรงงานแมรรวย จนากลด
ปป 2556

การเตรบโตและลลกษณะประจนาพลนธทขธ องหญขานวลนขอย (Zoysia matrella) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากบรรษทล QGI International Products Co., Ltd.

ปป 2556-2557 การตรวจสอบ tospovirus สาเหตทโรคยอดไหมขของถลวล ลรสงในประเทศไทยในชรนพ สรวนพพช เมลลด และเพลลยพ ไฟ ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ททนจากบรรษทล โรงงานแมร
รวย จนากลด
ปป 2556-2557 ระยะการพลฒนาของพพช และการตอบสนองในดขานการเจรรญเตรบโตของหญขาสมลท (Sporobolus indicus) ตรอวรธกล ารปลภกและการดภแลรลกษาเพพอล เปปนหญขา
ประดลบในสนามกอลธฟ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากบรรษทล โปรครอป ทล แอนดธ โอ จนากลด
ปป 2556-2557 การสรงเสรรมและเพรมล ประสรทธรภาพการผลรตถลวล ลรสงในภาคตะวลนออกเฉลยงเหนพอปปทล 5 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากบรรษทล โรงงานแมรรวย จนากลด
ปป 2558
เทคนรคการเปลลยล นรภปวลตถทดบร ชลวมวลเบพอพ งตขนดขวยสารละลายฤทธรกธ รด - ดราง และวรธกล ลตรอคทณภาพผลผลรตชลวมวล ผลรตภาพกกาซชลวภาพ และองคธประกอบของกกาซ
ชลวภาพ ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ททนจากททนอทดหนทนวรจยล มก.
ปป 2559
การจลดการเทคโนโลยลการผลรตตรอการตอบสนองทางสรลรวรทยาพพช ผลรตภาพ และคทณภาพเชรงพลลงงานชลวมวลเพพอล ระบบการผลรตกระแสไฟฟฟาระบบการเผาไหมข ( ผภข
รรวมโครงการ ) ไดขรบล ททนจากททนอทดหนทนวรจยล มก.
ปป 2563-2564 โครงการการวรจยล และพลฒนาระบบสนลบสนทนการปลภกอยรางมลประสรทธรภาพเพพอล เพรมล ศลกยภาพการผลรตและคทณภาพของมลนสนาปะหลลง ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ททน
จากกองททนพลฒนาดรจทร ลล เพพอล เศรษฐกรจและสลงคม
ปป 2564-2565 การพลฒนาพลนธทถธ วล ลรสงและเทคโนโลยลการผลรตเพพอล เพรมล ผลผลรตสนาหรลบเขตภาคกลางและภาคเหนพอของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ททนจากสนานลก
งานพลฒนาการวรจยล การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตร
- Pichittra Kaewsorn, Pariyanuj Chulaka, Parichart Promchote, "Germination Enhancement of ‘Seaspray’ Turf Grass (Paspalum vaginatum Sw.) Seed by
Seed Priming", วารสารวรทยาศาสตรธเกษตร 42 (2) (2011) 521-524
ระดลบนานาชาตร
- Huang, WR, Wang, SH, Yen, MC, Lin, NH, Parichart Promchote, "Interannual variation of springtime biomass burning in Indochina: Regional differences,
associated atmospheric dynamical changes, and downwind impacts", JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 121 (17) (2016)
10016-10028
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- Parichart Promchote, S.?Y. Simon Wang, Paul G. Johnson, "The 2011 Great Flood in Thailand: Climate Diagnostics and Implications from Climate
Change", Journal of Climate 29 (1) (2016) 367-379
- Chenxi Xu, Brendan M. Buckley, Parichart Promchote, S.?Y. Simon Wan, Nathsuda Pumijumnong, Wenling An, Masaki Sano, Takeshi Nakatsuka,
Zhengtang Guo, "Increased Variability of Thailand's Chao Praya River Peak Season Flow and Its Association with ENSO Variability: Evidence from Tree
Ring 18O", Geophysical Research Letters 46 (9) (2019) 4863-4872
- Mukherjee, A., Wang, S.-Y.S., Parichart Promchote, "Examination of the climate factors that reduced wheat yield in northwest India during the 2000s",
Water (Switzerland) 11 (2) (2019)
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Peanut Seed Storability and Germination under Low Temperature", International Journal of Agronomy 2020 (-) (2020) 8813285-1-8
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ระดลบชาตร
- นงลลกษณธ เพลยเทพ, Pichittra Kaewsorn, Pariyanuj Chulaka, Parichart Promchote, "Germination Enhancement of ‘Seaspray’ Turfgrass (Paspalum
vaginatum Swartz) Seed by Seed Priming", การประชทมวรชาการและเสนอผลงานวรจยล พพชเขตรขอนและกกงล รขอน ครลงพ ทลล 5 (2011)
- Pichittra Kaewsorn, Pariyanuj Chulaka, Parichart Promchote, "Effect of Chemical Priming on Germination of ‘Seaspray’ Turfgrass Seeds (Paspalum
vaginatum Swartz)", งานประชทมทางวรชาการเมลลดพลนธทพธ ชพ แหรงชาตร ครลงพ ทลล 9 (2012)
- นวลนภา เหมเนลยม, ปารรชาตร ผดทงกรจ, Parichart Promchote, UDOMSAK LERTSUCHATAVANICH, "The efficacy of synthetic Fungicide and biological treatment
for controlling brown leaf spot disease of peanut in field experiment", การประชทมทางวรชาการของมหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรธ ครลงพ ทลล 52 (2014)
- ปารรชาตร ผดทงกรจ, นวลนภา เหมเนลยม, Parichart Promchote, Sarawut Rungmekarat, UDOMSAK LERTSUCHATAVANICH, "Effects of Alachlor Herbicide on
Growth of Peanut Tainan 9", การประชทมทางวรชาการของมหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรธ ครลงพ ทลล 52 (2014)
- Jetsada Authapun, UDOMSAK LERTSUCHATAVANICH, Sarawut Rungmekarat, Prakai Rajchanuwong, Parichart Promchote, Wittaya Jindaluang, ศ.ปปยะ
ดวงพลฒนรา, รศ.ดร.จวงจลนทรธ ดวงพลตรา, "Yield Stability Analysis of Multi-environment Yields Trial in Peanut Breeding Lines", การประชทมทางวรชาการ ครลงพ ทลล 54
มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรธ (2016)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวลล Silver ผลงานวรจยล ทลสล รขางผลกระทบระดลบสภง ประจนาปป 2563 เรพอล ง "ถลวล ลรสงพลนธทเธ กษตรศาสาตรธโกกแกร 40" จาก สถาบลนวรจยล และพลฒนาแหรง มก.
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