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โครงการววจยบ
ปป 2549-2550 การศศกษาการคภดเลลอกและผลสตตตนแมมพนภ ธธเร สาวรสทณมท คณ ณ
ธ ภาพ
โครงการยมอยทณท 2 การขยายพภนธธตร นต เสาวรสปลอดโรคไวรภสโดยการเพาะเลณยล งเนลอล เยลอท ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากมมลนสธโส ครงการหลวง
ปป 2547-2551 สวนรวบรวมและขยายพภนธธไร ผมเพลอท ปลมกสวนไผมเศรษฐกสจ ( ผมรต วม มโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากทธนอธดหนธนวสจยภ มก.
ปป 2549-2550 การขยายตตนพภนธธเร สาวรสปลอดโรคไวรภสโดยการเพาะเลณยล งเนลอล เยลอท ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากมมลนสธโส ครงการหลวง
ปป 2549-2550 ชธดโครงการวสจยภ การศศกษาการคภดเลลอกและผลสตตตนแมมพนภ ธธเร สาวรสทณมท คณ ณ
ธ ภาพ โครงการยมอยทณท 2 : การขยายตตนพภนธธเร สาวรสปลอดโรคไวรภสโดยการเพาะเลณยล ง
เนลอล เยลอท ( หภวหนตาโครงการยมอย ) ไดตรบภ ทธนจากมมลนสธโส ครงการหลวง
ปป 2549-2551 ชดโครงการศศกษาการคภดเลลอกและผลสตตตนแมมพนภ ธธเร สาวรสทณมท คณ ณ
ธ ภาพ
โครงการยมอยทณท 2 การขยายตตนพภนธธเร สาวรสปลอดโรคไวรภสโดยการเพาะเลณยล งเนลอล เยลอท ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากมมลนสธโส ครงการหลวง
ปป 2550-2553 โครงการนการมองการผลสตเสาวรสในระดภบฟารรมโดยใชตพนภ ธธสร มณ วม งปลอดไวรภส ( ผมรต วม มโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากสกานภกงานนวภตกรรมแหมงชาตส และมมลนสธโส ครงการ
หลวง
ปป 2551-2553 การคภดเลลอกตตนเสาวรสตตานทานโรคไวรภสดตวยเทคนสค somaclonal variation ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากทธนอธดหนธนวสจยภ มก.
ปป 2552-2554 กลไก และการแสดงออกของยณนทณตท อบสนองตมอสภาวะทนเคคมของพภนธธออต ย ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากทธนอธดหนธนวสจยภ มก.
ปป 2551-2552 การโคลน การหาลกาดภบเบสของยณน และการแสดงออกของยณน SoNHX1 ทณตท อบสนองตมอสภาวะทนเคคมจากอตอย ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากสกานภกงาน
กองทธนสนภบสนธนการวสจยภ
ปป 2552-2554 การประเมสนความหลากหลายทางพภนธธกรรมของสภบปะรด
กลธมม Cayenne โดยใชตเครลอท งหมายดณเอคนเอ
( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากสกานภกงานกองทธนสนภบสนธนการวสจยภ
ปป 2552-2554 การวสนจส ฉภยโรคและพภฒนาดณเอคนเอตภวตรวจ
ของเชลอล สาเหตธเนลอล แกรนในสภบประรด
( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากสกานภกงานกองทธนสนภบสนธนการวสจยภ
ปป 2552-2557 การเปลณยท นแปลงพภนธธกรรมทณเท กสดขศนล ในโซมาโคลนระหวมางการเพาะเลณยล งเซลลรเพลอท การคภดเลลอกอตอยทนเคคม ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากทธนมหาวสทยาลภย
วสจยภ มก
ปป 2553-2557 การศศกษาแครสโอไทและการหาตกาแหนมงยณนทณตท อบสนองตมอสภาวะทนเคคมบนโครโมโซมของอตอยดตวยวสธณ FISH ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากทธนมหาวสทยาลภย
มก
ปป 2554
เปรณยบเทณยบคธณภาพ และผลผลสตของตตนเสาวรสตตานทานโรคไวรภสจากเทคนสค somaclonal variation ในแปลงปลมก ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากทธนอธด
หนธนวสจยภ มก.
ปป 2554-2555 ศศกษาการตตานทานโรคและคธณภาพผลผลสตของเสาวรสทณคท ดภ เลลอกจากเทคนสค somaclonal variation ในแปลงปลมก ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากมมลนสธส
โครงการหลวง
ปป 2555-2556 ศศกษาการตตานทานโรคและคธณภาพผลผลสตของเสาวรสทณคท ดภ เลลอกจากเทคนสค somaclonal variation ในแปลงปลมก ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจากมมลนสธส
โครงการหลวง
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ปป 2555-2557 การศศกษาการตตานทานโรคและคธณภาพผลผลสตของเสาวรสทณคท ดภ เลลอกจากเทคนสค Somaclonal variation ในแปลงปลมก ( หภวหนตาโครงการ ) ไดตรบภ ทธนจาก
มมลนสธโส ครงการหลวง
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