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โครงการววจยบ
ปป 2543-2544 ผลของนนากะทวไขมรนตนาตตอระดรบไขมรนในเลชอดหนนทดลอง ( ผนรผ วต มโครงการ ) ไดผรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.
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การใชผ Electron Beam และ X-ray เพชอช เพวมช ศรกยภาพในการสตงออกอาหาร ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทสนจากสนานรกงานคณะกรรมการการอสดมศศกษา
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การใชผประโยชนธผลพลอยไดผจากการผลวตนนาน มรนมะพรผาวบรวสทส ธวธ ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทสนจากทสนสตวนตรว
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การกนาจรดกลวนช ไมตพงศ ประสงคธเพชอช การเพวมช มนลคตานนาน มรนมะพรผาวสด ( หรวหนผาโครงการยตอย ) ไดผรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.
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