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โครงการววจยบ
ปป 2547-2548 โครงการสสงเสรวมการทสองเททยท วอยสางยลงท ยยนในเขตภาคกลางตอนบน (ทธนววจยล ประเภทเครยอขสายภาคกลางตอนบน) ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากสสานลกงาน
คณะกรรมการอธดมศศกษา
ปป 2548

โครงการสสงเสรวมการทสองเททยท วอยสางยลงท ยยนในเขตภาคกลางตอนบน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา

ปป 2551

การพลฒนาตลวชทวช ดล ธรรมาภวบาลการบรวหารจลดการของสสานลกงานสาธารณสธขจลงหวลด ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากสถาบลนววจยล ระบบสาธารณสธข

ปป 2552

ภภมทว ศล นณของเมยองกลบพยนช ททสท เท ขทยว : มภลคสาของพยนช ททสท เท ขทยวในมธมมองทางเศรษฐศาสตรณ ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากทธนอธดหนธนววจยล มก.

ปป 2553

ผลกระทบดนานเศรษฐกวจและสลงคมของเมยองจากปปายโฆษณา ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากทธนอธดหนธนววจยล มก.

ปป 2553
การศศกษาผลของรายจสายยาสภบททมท ตท อส รภปแบบการใชนจาส ยของครลวเรยอนและคสาใชนจาส ยทางการแพทยณของครลวเรยอนในประเทศไทย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทธนจาก
คณะเศรษฐศาสตรณ มก.
ปป 2554
การศศกษาพฤตวกรรมการสภบบธหรทแท ละปปจจลยททมท ผท ลตสอพฤตวกรรมการสภบบธหรทขท องเยาวชนในกรธงเทพมหานคร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากภาคววชาเศรษฐศาสตรณ
คณะเศรษฐศาสตรณ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ปป 2554-2555 การสภญเสทยรายไดนของแรงงานจากการสภบยาสภบ กรณทประเทศไทย ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากภาคววชาเศรษฐศาสตรณ คณะเศรษฐศาสตรณ มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ปป 2556
การจลดทสาบลญชทรายการในเชวงผลตอบแทน (return) ดนานคธณคสาทางเศรษฐศาสตรณ ภายใตนการดสาเนวนโครงการของสสานลกงานกองทธนสนลบสนธนการสรนางเสรวมสธขภาพ
(สสส.) ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากสสานลกงานกองทธนสนลบสนธนการสรนางเสรวมสธขภาพ (สสส.)
ปป 2556
การศศกษาผลกระทบของการเปลทยท นแปลงอลตราภาษทสรรพสามวตยาสภบททมท ตท อส การบรวโภคยาสภบ : กรณทประเทศไทย ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากภาคววชา
เศรษฐศาสตรณ คณะเศรษฐศาสตรณ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ปป 2556
ความตระหนลกและพฤตวกรรมการบรวโภคผลวตภลณฑณทเท ปปนมวตรตสอสวงท แวดลนอมของประชาชนในกรธงเทพมหานคร ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากเงวนรายไดนโครงการ
ปรวญญาตรทเศรษฐศาสตรณ ภาคพวเศษ
ปป 2557

การศศกษาพฤตวกรรมการหลทกเลทยท งภาษทบหธ รทขท องผภสน บภ บธหรทใท นเขตกรธงเทพมหานคร ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากภาคววชาเศรษฐศาสตรณ คณะเศรษฐศาสตรณ

ปป 2557
ความเตตมใจจสายเพยอท การบรวหารจลดการชสองทางจลกรยานและพฤตวกรรมการใชนจกล รยานของประชาชนในกรธงเทพมหานคร ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากเงวนรายไดน
ตสางๆททไท ดนรบล โอนจากโครงการพวเศษสลงกลดภาคววชาเศรษฐศาสตรณ
ปป 2558
ความเตตมใจจสายเพยอท การบรวหารจลดการการคมนาคมทางนชาส ในคลองแสนแสบของประชาชนในกรธงเทพมหานคร ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากเงวนรายไดนภาคววชา
เศรษฐศาสตรณ
ปป 2558-2559 ความเตตมใจจสายเพยอท การบรวหารจลดการพยนช ทททท างเทนาของประชาชนในกรธงเทพมหานคร ( ผภรน วส มโครงการ ) ไดนรบล ทธนจากเงวนรายไดนภาคววชาเศรษฐศาสตรณ
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ระดลบชาตว
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