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การวอเคราะหรดนอ -พชช

โครงการววจยบ
ปป 2539
จจากนด

การศศกษาการใชช FERO-grow (7-7-7) และ FERO-D(4-22) เพชอช การปลลกไมชดอกและผนก ( หนวหนชาโครงการ ) ไดชรบน ททนจากบรอษทน ไทยฟลดสรอนอ เตอรรเนชนนช แนล

ปป 2540
จจากนด

การศศกษาการใชช FERO-grow (7-7-7) และ FERO-D(4-22) เพชอช การปลลกไมชดอกและผนก ( หนวหนชาโครงการ ) ไดชรบน ททนจากบรอษทน ไทยฟลดสรอนอ เตอรรเนชนนช แนล

ปป 2545

การจนดตนงต เครชอขหายหชองปฏอบตน กอ ารวอเคราะหรดนอ และพชช ( ผลรช วห มโครงการ ) ไดชรบน ททนจากสจานนกงานกองททนสนนบสนทนการวอจยน

ปป 2550-2552 การศศกษาการปนเปปอป นของโลหะหนนกในแปลงขชาวออนทรชยร ( หนวหนชาโครงการ ) ไดชรบน ททนจากททนอทดหนทนวอจยน มก.
ปป 2552-2554 การควบคทมคทณภาพการวอเคราะหรระหวหางหชองปฏอบตน กอ ารเครชอขหายวอเคราะหรตวน อยหางดอนและพชช ( ผลรช วห มโครงการ ) ไดชรบน ททนจากททนอทดหนทนวอจยน มก.
ปป 2552-2554 การใชชปยปท เคมชในนาขชาวตามคหาการวอเคราะหรดนอ ( หนวหนชาโครงการ ) ไดชรบน ททนจากททนอทดหนทนวอจยน มก.
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