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โครงการววจยบ
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สหกรณย

โครงการศศกษาววธกจ ารจลดการดวนทจเท หมาะสมกลบมลนสจาปะหลลงทจปท ลผกในดวนกลลมช ชลดดวนตชางๆ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทลนจากกรมพลฒนาทจดท นว กระทรวงเกษตรและ

ปป 2526-2555 การปรลบปรลงพลนธลมย นล สจาปะหลลง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทลนจากทลนอลดหนลนววจยล มก.
ปป 2550-2557 โครงการทดสอบและเตรจยมมลนสจาปะหลลงพลนธลใย หมช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทลนจากมผลนวธสว ถาบลนพลฒนามลนสจาปะหลลงแหชงประเทศไทย
ปป 2550-2557 โครงการพลฒนาพลนธลแย ละเทคโนโลยจการผลวตมลนสจาปะหลลง เพพอท เพวมท ผลผลวตและคลณภาพ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทลนจากมผลนวธสว ถาบลนพลฒนามลนสจาปะหลลงแหชง
ประเทศไทย
ปป 2551-2554 อวทธวพลของหญผาแฝกตชอการอนลรกล ษยดนว และนนาจ ในระบบการผลวตมลนสจาปะหลลงภาคตะวลนออก ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทลนจากทลนอลดหนลนววจยล มก.
ปป 2555-2560 การปรลบปรลงพลนธลมย นล สจาปะหลลงเพพอท ผลผลวตและปรวมาณแปปงในหลว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทลนจากทลนอลดหนลนววจยล มก.
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