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การผลมตโคเนนอย และการจสดการ(Bฺ eef Production and Management)

โครงการววจยบ
ปป 2546

ผลการใชชกากมสนสกาปะหลสงเปปนอาหารสมบบรณยสาก หรสบโคเนนอย ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ททนจากมบลนมธสม ถาบสนพสฒนามสนสกาปะหลสงแหหงประเทศไทย

ปป 2540-2551 การปรสบปรทงพสนธทกรรมและสมรรถภาพการผลมตโคเนนอย พสนธทกย าก แพงแสน ( ผบรช วห มโครงการ ) ไดชรบส ททนจากททนอทดหนทนวมจยส มก.
ปป 2545-2550 โครงการถหายทอดงานวมจยส เรนอร งการผลมตโคเนนอย พสนธทกย าก แพงแสนสบปห ระชาชน ( ผบรช วห มโครงการ ) ไดชรบส ททนจากททนอทดหนทนวมจยส มก.
ปป 2547-2550 โครงการวมจยส และถหายทอดเทคโนโลยยการใชชประโยชนยจากฟางขชาว ( ผบรช วห มโครงการ ) ไดชรบส ททนจากททนอทดหนทนวมจยส มก.
ปป 2551-2552 ผลของการใชชกากสบบดห าก เปปนวสตถทดบม ในอาหารผสมรวมในโคขทน ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ททนจากกระทรวงวมทยาศาสตรยและเทคโนโลยย
ปป 2553

แผนงานถหายทอดเทคโนโลยยของสถานยวจม ยส ลพบทรย ( ผบรช วห มโครงการ ) ไดชรบส ททนจากททนอทดหนทนวมจยส มก.

ปป 2556-2557 ผลของระดสบกลยเซอรยนดมบในอาหารโคเนนอย ตหอการใชชประโยชนยไดชของโภชนะและสมรรถภาพการเจรมญเตมบโตของโคเนนอย ( ผบรช วห มโครงการ ) ไดชรบส ททนจากสกานสก
งานคณะกรรมการวมจยส แหหงชาตม
ปป 2558-2563 การสรชางเครนอขหายความรหวมมนอในการเพมมร ศสกยภาพพสนธทกรรมโคเนนอย พสนธทกย าก แพงแสน ( ผบรช วห มโครงการ ) ไดชรบส ททนจากททนสหวนตสว
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