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ความหลากหลายของจจลนก ทรชย,ย อณศชวช วกทยา, การทดสอบฤทธกตธ าต นจจลนก ทรชยย

โครงการววจยบ
ปป 2552-2557 การเปลชยล นแปลงพนนธจกรรมทชเล กกดขขนข ในโซมาโคลนระหววางการเพาะเลชยข งเซลลยเพรอล การคนดเลรอกอตอยทนเคคม ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากทจนมหาวกทยาลนยวกจยน
มก
ปป 2556

ความหลากหลายของยชสตยทสลช รตางเอนไซมยอนก เวอรยเทสจากดอกไมตหอม ( หนวหนตาโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยน มก.

ปป 2558-2559 ความหลากหลายของแบคทชเรชยในพรนข ทชพล รจ จนงหวนดนราธกวาสและศนกยภาพของแบคทชเรชยในการนกาไปใชตประโยชนยดาต นอจตสาหกรรม ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจน
จากสกานนกงานคณะกรรมการพกเศษเพรอล ประสานงานโครงการอนนเนรอล งมาจากพระราชดการก ปรนชญาเศรษฐกกจพอเพชยง
ปป 2559-2560 ความหลากหลายของแบคทชเรชยในพรนข ทชพล รจ จนงหวนดนราธกวาสและศนกยภาพของแบคทชเรชยในการนกาไปใชตประโยชนยดาต นอจตสาหกรรม ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจน
จากสกานนกงานคณะกรรมการพกเศษเพรอล ประสานงานโครงการอนนเนรอล งมาจากพระราชดการก (กปร.)
ปป 2559-2562 การวกจยน และพนฒนาเชรอข จจลนก ทรชยทย เลช หมาะสมสกาหรนบอจตสาหกรรมการผลกตอาหารสนตวยและการเกษตร-ปศจสตน วย ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากบรกษทน พชเอสเอส
อกนโนเวชนนล จกากนด
ปป 2560-2563 ความหลากหลายของแบคทชเล รชยทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทชเรชยสชมวว งกลจมว ทชไล มวสะสมซนลเฟอรย (purple non-sulfur bacteria) ในปปาพรจและ
แนวทางการใชตประโยชนยทางดตานการเกษตร ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากสกานนกพนฒนาบนณฑกตศขกษาและวกจยน ดตานวกทยาศาสตรยและเทคโนโลยช สกานนกงานคณะกรรมการการอจดม
ศขกษา
ปป 2559-2561 การคนดเลรอกสายพนนธจแย ละการพนฒนาการผลกตเหมร (โคลงเคลง)เพรอล การอนจรกน ษยและการใชตประโยชนยในเชกงพาณกชยย ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากทจนอจดหนจน
วกจยน มก.
ปป 2561

การเพกมล ประสกทธกภาพการผลกตตตนกลตาและพนฒนาวกธกช ารทดสอบกลตวยทนตวอสภาวะขาดนขาก ในสภาพปลอดเชรอข ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยน มก.

ปป 2563

การพนฒนาหนวเชรอข แบคทชเรชยผสมสกาหรนบฟฟนฟ ฟศดนก ในพรนข ทชเล กษตรกรรมทชมล กช ารใชตสารไซเพอรยเมทรกนมายาวนาน ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากทจนอจดหนจนวกจยน มก.

ปป 2563
ศขกษาอกทธกพลของปจยป หมนกจากวนสดจเหลรอทกงข รววมกนบจจลนก ทรชยยย อว ยฟอสเฟตตวอการลดความเปปนพกษของโลหะหนนกในดาวเรรอง ( ผศรต วว มโครงการ ) ไดตรบน ทจนจากทจนอจด
หนจนวกจยน มก.
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