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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2555-2556 สมรรถภาพการขขน และตตนทขนการขขนของโคเนบอน พนนธตกาก แพงแสน และโคลสกผสมพบนน เมบองกกาแพงแสน ทรไท ดตรบน อาหารขนนทรรท ะดนบแตกตตางกนน ( ผสรต วต มโครงการ )
ไดตรบน ทขนจากศสนยตวจว ยน และพนฒนาการผลวตกระบบอและโค สถาบนนสขวรรณวาจกกสวกจว เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศขสตน วตและผลวตภนณฑตสตน วต
ปป 2556
การเปรรยบเทรยบสารละลายเจบอจางนนาก เชบอน สสตรไขตแดงทรวสจากไขตแดงของไขตสตน วตปกป ตตางชนวดในการเกกบรนกษานนาก เชบอน แชตแขกงของพตอพนนธขโต คกกาแพงแสน ( ผสรต วต ม
โครงการ ) ไดตรบน ทขนจากศสนยตวจว ยน และพนฒนาการผลวตกระบบอและโค สถาบนนสขวรรณวาจกกสวกจว เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศขสตน วตและผลวตภนณฑตสตน วต
ปป 2556
การศศกษาโปรกรมเหนรยท วนกาการตกไขต และผสมเทรยมตามระยะเวลาทรกาก หนดตตอการสบบพนนธขขต องโคเนบอน ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากศสนยตวจว ยน และพนฒนาการ
ผลวตกระบบอและโค สถาบนนสขวรรณวาจกกสวกจว เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศขสตน วตและผลวตภนณฑตสตน วต
ปป 2556-2557 โครงการคนดเลบอกพตอพนนธขกต าก แพงแสนเพบอท ใชตผลวตนนาก เชบอน ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากสกานนกงานเศรษฐกวจการเกษตร
ปป 2556-2557 ผลของการเสรวมถนวท เหลบองไขมนนเตกมตตอสมรรถภาพการผลวตและตตนทขนการผลวตโครขนต พนนธขกต าก แพงแสน ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากศสนยตวจว ยน และพนฒนาการ
ผลวตกระบบอและโค สถาบนนสขวรรณวาจกกสวกจว เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศขสตน วตและผลวตภนณฑตสตน วต
ปป 2556-2557 ผลของระดนบกลรเซอรรนดวบในอาหารโคเนบอน ตตอการใชตประโยชนตไดตของโภชนะและสมรรถภาพการเจรวญเตวบโตของโคเนบอน ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากสกานนก
งานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2556-2558 การใชตกลรเซอรรนเปปนแหลตงพลนงงานในอาหารสนตวตเครยน วเอบอน ง ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากสกานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2559 อวทธวพลของสนวปจรโนไทปปของยรนเลปตวนตตอคขณลนกษณะการเจรวญเตวบโตและการสบบพนนธขใต นกระบบอปลนก ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากสกานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2558-2563 การสรตางเครบอขตายความรตวมมบอในการเพวมท ศนกยภาพพนนธขกรรมโคเนบอน พนนธขกต าก แพงแสน ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากทขนสตวนตนว
ปป 2559-2562 การผลวตกระบบอขขนคขณภาพสสง ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากสกานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2562 การผลวตโคขขนคขณภาพสสงจากโคลสกผสมวากววกกาแพงแสน วากวว-ลสกผสมบราหตมนน และวากวว-ไทยโฮลสไตนตฟรรเชรยท น ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากสกานนกงาน
พนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562

การเพวมท สนดสตวนเนบอน และนนาก นมสขขภาพ จากโคเนบอน และโคนม ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากทขนอขดหนขนววจยน มก.

ปป 2562

ฟารตมอนจฉรวยะผลวตเนบอน นม เพบอท คขณภาพชรวตว ทรดท ร ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากทขนอขดหนขนววจยน มก.

ปป 2562

โรงเรบอนตตนแบบ/อขปกรณตอจน ฉรวยะทรเท หมาะสมกนบการเลรยน งโคในประเทศไทย ( ผสรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทขนจากทขนอขดหนขนววจยน มก.
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