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โครงการววจยบ
ปป 2549-2551 การตรวจเชชอช แบคทรเรรยกกอโรคในอาหารดดวยววธร dot-ELISA ( หพวหนดาโครงการ ) ไดดรบพ ทสนจากทสนสกวนตพว
ปป 2553-2554 การตรวจววเคราะหย coliform และ faecal coliform ในนชาน ดชมด บรรจสขวดโดยววธรร วดเรรว ( หพวหนดาโครงการ ) ไดดรบพ ทสนจากคณะววทยาศาสตรย มก.
ปป 2553-2554 การตรวจหาเชชอช Enterococcus faecalis ในนชาน ดชมด บรรจสขวด ( หพวหนดาโครงการ ) ไดดรบพ ทสนจากคณะววทยาศาสตรย มก.
ปป 2554-2555 การตรวจววเคราะหยเชชอช Staphylococcus aureus ในตพวอยกางอาหารดดวยววธร dot-ELISA ( หพวหนดาโครงการ ) ไดดรบพ ทสนจากคณะววทยาศาสตรย
ปป 2554

การศศกษาศพกยภาพและสถานภาพเพชอด การพพฒนาแหลกงนชาน พสรอด นในภาคตะวพนตกของประเทศไทย ( ผผรด วก มโครงการ ) ไดดรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยพ มก.

ปป 2555
กลไกทางกายภาพ และเคมร ของสารปรพบปรสงบนารสงดวนถกาน ชรวมวลจากเศษวพสดสเหลชอทวงช ขดาวโพดทรมด ผร ลตกอผลผลวตและการกพกเกรบกกาซเรชอนกระจกในไรกขาด วโพด ( ผผด
รกวมโครงการ ) ไดดรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยพ มก.
ปป 2555-2556 การศศกษาสภาพแวดลดอม อสทกววทยา อสทกธรณรวทว ยาและคสณภาพนชาน เพชอด พพฒนาการทกองเทรยด วแหลกงนชาน พสรอด นในภาคตะวพนตกของประเทศไทย ( ผผรด วก มโครงการ )
ไดดรบพ ทสนจากสนานพกงานกองทสนสนพบสนสนการววจยพ
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