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ปรนบปรรงพนนธรพศ ชพ

โครงการววจยบ
ปป 2559-2562 การปรนบปรรงพนนธรเศ พพอพ เพสมพ ผลผลสตโดยการเพสมพ ความหนาแนหนจกานวนตขนตอพพนพ ททพ ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวสจยน มก.
ปป 2559-2562 การพนฒนาเชพอพ พนนธรกรรมขขาวโพดเพพอพ การปรนบตนวในการเพสมพ ผลผลสตของการปลศกขขาวโพดในฤดศแลขง ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวสจยน มก.
ปป 2562

การปรนบปรรงพนนธรศ และการพนฒนาเทคโนโลยทเพพอพ การผลสตขขาวโพดในฤดศแลขง ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวสจยน มก.

ปป 2562

การพนฒนาพนนธรขศ าข วโพดไรหลกศ ผสมมทอายรเกกบเกทยพ วสนนพ และผลผลสตสศง ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวสจยน มก.

ปป 2561-2562 การพนฒนาเทคโนโลยททเพท หมาะสมสกาหรนบการปลศกขขาวโพดไรหเปปนพพชหมรนเวทยนในนาขขาว ในอกาเภอหนองหญขาไซ จนงหวนดสรพรรณบรรท (ปปทพท 2) ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดข
รนบทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวสจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาพนนธรขศ าข วโพดเลทยพ งสนตวศลกศ ผสมเชสงการคขาโดยการบศรณาการงานวสจยน ขขาวโพดเลทยพ งสนตวศของภาครนฐ ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการ
วสจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาพนนธรขศ าข วโพดเลทยพ งสนตวศลกศ ผสมเพพอพ ปลศกในดสนนาฤดศแลขงเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะททพ 2) ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการ
วสจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาเทคโนโลยททเพท หมาะสมสกาหรนบการปลศกขขาวโพดไรหเปปนพพชหมรนเวทนในนาขขาว ในอกาเภอหนองหญขาไซ จนงหวนดสรพรรณบรรท (ปปทพท 3) ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดข
รนบทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวสจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาเทคโนโลยททเพท หมาะสมสกาหรนบการปลศกขขาวโพดไรหเปปนพพชหมรนเวทยนในนาขขาว ในอกาเภอหนองหญขาไซ จนงหวนดสรพรรณบรรท (ปปทพท 3) ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดข
รนบทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวสจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2563

การประเมสนศนกยภาพการใหขผลผลสตขขาวโพดลศกผสมกหอนการคขาของ ศศนยศวจส ยน ขขาวโพดและขขาวฟฟางแหหงชาตส ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวสจยน มก.
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