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การพทฒนาอาหารขบเคนยล วชนลดแทสงใยอาหารสผงจากขนาวเหนนยวลพมผทวและแกสนตะวทน ( ผผรน วส มโครงการ ) ไดนรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยท มก.

ปป 2559-2561 การผลลตสนธรรมชาตลสาค เรดจรผปจากพพชใหนสขน องไทย และการประยสกตยใชนในผลลตภทณฑยขนมไทยกศงพ สคาเรดจรผป ( ผผรน วส มโครงการ ) ไดนรบท ทสนจากสคานทกงานคณะ
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