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การเพสมพ ประสสทธสภาพการผลสตโคนมและรผปแบบการผลสตนมในฟารรมโคนมรชวมกสบการใชผประโยชนรจากพพชอาหารสสตวร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทธนจากทธนอธดหนธน

ปป 2551-2552 การสชงเสรสมและพสฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกสจพอเพพยงภายใตผการมพสวช นรชวมของชธมชนเขตพพนพ ทพตพ าก บลกรสบใหญช อกาเภอบผานโปปง จสงหวสดราชบธรพ ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบส ทธนจากสกานสกงานวสทยาเขตกกาแพงแสน มหาวสทยาลสยเกษตรศาสตรร
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สถาบสนวสจยส จธฬาภรณร
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