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ล
ปช 2551-2552 โครงการศ ก
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ส ท
อ ยานแหปงชาต ด
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ปช 2553-2558 อ ท
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ส นแปลงสภาพภผม อ
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มจธยมศ ก
จ แหปงชาต ว
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- นาย ยอทธภผม ว , Nantachai Pongpattananurak, Vijak Chimchome, "Impact of Land Use Change in Tambon Thaisamkkee on Gaur's Habiatats, Dong
Phayayen-Khao Yai Forest Complex", วารสารสมาคมส าท รวจข มอมผลระยะไกลและสารสนเทศภผม ศ
ว าสตรณแ หปงประเทศไทย 16 (1) (2015) 1-9
- Vijak Chimchome, prateep duengkae, "CALL STRUCTURE AND POPULATION ESTIMATION OF ANURANS (ORDER ANURA) BY AUDITORY SURVEYS
IN KHAO ANG RUE NAI WILDLIFE SANCTUARY, CHACHOENGSAO PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 81 -89
- prateep duengkae, Vijak Chimchome, "SONG CHARACTERISTIC OF MALE WHITE -HANDED GIBBON (Hylobates lar) IN HUAI KHA KHAENG WILDLIFE
SANCTUARY, UTHAITHANI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 22 (1) (2015) 191 -202
- ยอทธพงคณ ดทาศรชสข
อ , Vijak Chimchome, Nantachai Pongpattananurak, "Breeding biology of pale -rumped swiftlet Aerodramus germani OUSTALET at
Sutiwat Wararam temple, Mueng district, Samut Sakhon province", วารสารส จตวณปปาเมพอ งไทย 23 (1) (2016) 63-75
- เจนจวรา ฟองม จจนทก
ศ , Vijak Chimchome, ผศ.ดร.สาระ บทารองศรช, นายสมชาย พลเยชย
ส ม, "Mating system of intermediate roundleaf bat (Hipposideros larvatus
(HORSFIELD, 1823))", วารสารส จตวณปปาเมพอ งไทย 23 (1) (2016) 11-19
- วรพรรณ หลจก ฉจวส , Ronglarp Sukmasuang, Vijak Chimchome, "Some Behavior and Habitat Use of Pale -rumped Swiftlet (Aerodramus germani) Around
the Coast of Samut Sakhon Province", วารสารส จตวณปปาเมพอ งไทย 24 (1) (2017) 49-62
- เอกฤทธ วด ดวงมาลา, Ronglarp Sukmasuang, Vijak Chimchome, "Habitat Suitability Analysis of Selected species in Khao Sam Roi Yot National Park,
Prachuap Khiri Khan Province", วารสารการจจดการปป าไม ม 11 (22) (2017)
- วร ศ
ว า ภาประเวช, Vijak Chimchome, prateep duengkae, "DIVERSITY, HABITAT USE OF BIRDS AND CONSERVATION GUIDELINESIN NONG HAN
KUMPHAWAPI NON-HUNTING AREA, UDON THANI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 24 (1) (2017) 33 -48
ระดจบนานาชาต ว
- Leadprathom, K, Vijak Chimchome, Bumrungsri, S, "Nesting ecology of the Collared Scops Owl Otus lettia in Thailand", ARDEA 97 (4) (2009)
457-461
- Pasuwan, C, Suwisa Pattanakiat, Navanugraha, C, Vijak Chimchome, Madsri, S, Rattanarungsikul, P, Thiensongrusamee, P, Boonsriroj, T,
Poonswad, P, "AN ASSESSMENT ON ARTIFICIAL NEST CONSTRUCTION FOR HORNBILLS IN BUDO SU -NGAI PADI NATIONAL PARK, THAILAND",
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY (2011) 85 -93
- Khamcha, D., Savini, T., Brockleman, W.Y., Vijak Chimchome, Gale, G.A., "Influence of food availability and distribution on the movement patterns
of a forest avian frugivore, the puff -throated bulbul (Alophoixus pallidus)", Journal of Tropical Ecology 28 (1) (2012) 1 -9
- Vijak Chimchome, "An assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in Thailand", Oryx 47 (03) (2013) 441-450
- Khamcha, D, Savini, T, Westcott, DA, McKeown, A, Brockelman, WY, Vijak Chimchome, Gale, GA, "Behavioral and Social Structure Effects on Seed
Dispersal Curves of a Forest-Interior Bulbul (Pycnonotidae) in a Tropical Evergreen Forest", BIOTROPICA 46 (3) (2014) 294 -301
- Simcharoen, Achara, Savini, Tommaso, Gale, George A., Roche, Erin, Vijak Chimchome, Smith, James L. D., "Ecological factors that influence
sambar (Rusa unicolor) distribution and abundance in western Thailand: implications for tiger conservation", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 62 (-)
(2014) 100-106
- Pakpien, S, Simcharoen, A, Duangchantrasiri, S, Vijak Chimchome, Pongpattannurak, N, Smith, JLD, "Ecological Covariates at Kill Sites Influence
Tiger (Panthera tigris) Hunting Success in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", TROPICAL CONSERVATION SCIENCE 10 (2017)
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ป พงษณ , Phatchanuch Wongwathana Foster, Vijak Chimchome, "Potential assessment of birding sites at Doi Inthanon National Park",
การประชอม นทาเสนอผลงานว จว ย
จ แหปงชาต ว ครจงพ ทชส 21 (2011)
- Mr.Tashi Wangchuk, Khwanchai Duangsathaporn, Vijak Chimchome, "Assessment of good governance in community forest management groups of
Bhutan: Case study of Punakha district", เรพอ
ส งเตยม การประชอม ทางว ช
ว าการของมหาวท
ว ยาลจยเกษตรศาสตรณ ครจ งพ ทชส 49: สาขาทรจพยากรธรรมชาต แ
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(2011)
- ววยะดา แจปม จารผญ, prateep duengkae, Vijak Chimchome, ไกรรจตนณ เอชย
ส มอทาไพ, "Density of Birds at Bung Borapet Non -hunting Area, Nakhon Sawan
Province", the 51st Kasetsart University Annual conference (2013)
- ทรงววทยณ ดชส ชใส, Vijak Chimchome, prateep duengkae, บอญชผ ธงนทาช จยมทา, "Call Structure and Population Estimation of Anurans (Order Anura) by
Auditory Surveys in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province", การการประชอม ววชาการปป าไม ม (2015)
- มนจนยา พลาอาด, Ronglarp Sukmasuang, Vijak Chimchome, "Population and Habitat Use of Wild Elephant in Khao Yai National Park", การประชอม
ววชาการปป าไม ม (2017)
- Nantachai Pongpattananurak, Sangsan Phumsathan, Vijak Chimchome, prateep duengkae, WANAT PHUMPOUNG, JETSADA WONGPROM, "ศผนยณก าร
เรชยนรผ มและถปายทอดเทคโนโลยชก ารททาฟารณม นกแอปนก น
ว รจง มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรณ ", งานน ท
ว รรศการด มานววจย
จ บนเส นทางสผ
เป กษตร 4.0 งานเกษตรกทาแพงแสน
ม
2560 (2017)
- Nantachai Pongpattananurak, Vijak Chimchome, Sangsan Phumsathan, " การศ ก
ศ เรชยกนกภายนอกอาคาร", งาน
ศ ษาความผจนแปรของความดจงเส ชยงบจนทก
นท
ว รรศการด มานการววจย
จ บนเส นทางสผ
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