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ปป 2560-2561 ความเปปนไปไดขของสารอลล คาลอยดยจากดชปลชใ นควบคคมลมก นนาต ยคงรตาคาญ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากภาคววชาสลต วววทยา คณะววทยาศาสตรย เเละ
บลณฑวต ววทยาลลย มก.
ปป 2561-2562 อวทธวพ ลของพลนธคข
ย าข วตนอการดศงดมด ตลวหนาต มวนเขชยวดมด ไขน (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) และแตนเบชยนไขน (Anagrus optabilis (Perkins))
ศลต รมธรรมชาตวของเพลชย
น กระโดดสชนาตน ตาล (Nilaparvata lugens (St?l)) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 อวทธวพ ลของพชชรนวมระบบนวเวศนาขขาวตนอการดศงดมด และเปปนแหลนงอาหารใหขก บ
ล ตลวหนาต มวนเขชยวดมด ไขน (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ศลตรม
ธรรมชาตวทส
ช าต คลญของเพลชย
น กระโดดสชนาตน ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
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