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การปรนบปรรงพนนธรพย ชพ และการผลรตเมลลดพนนธรย

โครงการววจยบ
ปป 2557-2560 การปรนบปรรงพนนธรขย าล วโพดไรหลกศ ผสมสสาหรนบอรตสาหกรรมอาหารและอาหารสนตวย
( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2558
โครงการถหายทอดเทคโนโลยยในการผลรตและการผลรตเมลลดพนนธรขย าล วโพดเลยยล งสนตวยลกศ ผสมเดยยด วพนนธรสย วร รรณ 4452 ในจนงหวนดนครราชสยมา ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน
ทรนจากสสานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหหงชาตร (วช.)
ปป 2558-2559 รศปแบบระบบการปลศกพพชเพพอด ผลรตพพชอาหารสนตวยอนร ทรยยย ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากสสานนกงานนวนตกรรมแหหงชาตร และบรรษทน พงษยเพชร คอปอเรชนนด จสากนด
ปป 2557-2560 การปรนบปรรงพนนธรขย าล วโพดไรหลกศ ผสมสสาหรนบอรตสาหกรรมอาหารและอาหารสนตวย ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2559-2561 การผลรตเมลลดพนนธรขย าล วโพดขลาวเหนยยวลศกผสมเดยยด วพนนธรใย หมห Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพพอด ผลผลรตและครณภาพเมลลดพนนธรสย งศ เพพอด การคลา
( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2559-2561 การพนฒนาสายพนนธรผย สมรวมโดยวรธคย ดน เลพอกสลนบ S1~ Half-Sib สสาหรนบใชลผลรตขลาวโพดขลาวเหนยยวลศกผสมทางการคลา ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรน
วรจยน มก.
ปป 2559-2562 ผลของการเคลพอบเมลลดพนนธรขย าล วโพดดลวยสารอรนทรยยตย อห ครณภาพและผลผลรตในเขตชลประทานและเขตนลาส ฝน ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน
มก.
ปป 2560
การประเมรนศนกยภาพการใหลผลผลรตของถนวด เหลพองสายพนนธรดย เย ดหนของมหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรยเพพอด เขตภาคเหนพอตอนลหางของประเทศไทย ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดล
รนบทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2560

การเพรมด ประสรทธรภาพการผลรตเมลลดพนนธรขย าล วโพดหวานลศกผสมเดยยด วพนนธรใย หมห เพพอด การคลา ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.

ปป 2560-2562 การผลรตเมลลดพนนธรคย ดน และประเมรนผลผลรตถนวด ลรสงสายพนนธรดย เย ดหนในหลายพพนล ทยปด ลศกเพพอด การขอขขนล ทะเบยยนพนนธรพย ชพ ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรน
วรจยน มก.
ปป 2559-2561 การผลรตเมลลดพนนธรขย าล วโพดขลาวเหนยยวลศกผสมเดยยด วพนนธรใย หมห Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพพอด ผลผลรตและครณภาพเมลลดพนนธรสย งศ เพพอด การคลา ( หนวหนลาโครงการ ) ไดล
รนบทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2560
การถหายทอดเทคโนโลยยการผลรตขลาวโพดฝฝกอหอนทยได มหตอล งถอดยอดเพพอด ใหลไดลผลผลรตสศงและครณภาพดยเพพอด การสหงออก ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากสสานนกงานคณะ
กรรมการวรจยน แหหงชาตร (วช.)
ปป 2561-2563 การพนฒนาระบบการผลรตเมลลดพนนธรขย าล วโพดเลยยล งสนตวยลกศ ผสมเดยยด วพนนธรสย วร รรณ 4452 ดลวยการทสาการกระตรนล การงอกของเมลลดพนนธรย ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรน
จากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2562

การปรนบปรรงพนนธรย และการพนฒนาเทคโนโลยยเพพอด การผลรตขลาวโพดในฤดศแลลง ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.

ปป 2562-2563 การถหายทอดเทคโนโลยยการผลรตขลาวโพดหมนกพพอด ใหหหไดลผลผลรตและครณภาพสศงสสาหรนบการเลยยล งโคนม ( ผศรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทรนจากสสานนกงานคณะกรรมการ
วรจยน แหหงชาตร (วช.)
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Rai Province, Thailand.", Naresuan University Journal: Science and Technology 2014; 22(3) 22 (3) (2014) 102-109
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