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โครงการววจยบ
ปป 2542
การตรวจหาและตรวจนนบเชชอช Stap Aureus ทชมท จช าจ นวนนขอย โดยเปรชยบเทชยบ Enrichment Media ชนวดตตางๆ ( ผผรข วต มโครงการ ) ไดขรบน ทจนจากสถาบนนคขนควขา
และพนฒนาผลวตภนณฑศอาหาร
ปป 2546

การพนฒนาเทคโนโลยชการผลวตขขาวแดง ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทจนจากสจานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรศและเทคโนโลยชแหตงชาตว และบรวษทน อดวนพ จจากนด

ปป 2546-2547 การศศกษษความปลอดภนยดขานอาหารของประเทศไทยในภาพรวม ( ผผรข วต มโครงการ ) ไดขรบน ทจนจากสถาบนนคลนงสมองของชาตว
ปป 2548-2549 การศศกษาววจยน เพชอท พนฒนาหลนกสผตรนนกววเคราะหศมอช อาชชพสาขาจจลชชวววทยา ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทจนจากกรมววทยาศาสตรศบรวการ
ปป 2551

การพนฒนาผลวตภนณฑศอาหารสจขภาพจากขขาวหมาก ( ผผรข วต มโครงการ ) ไดขรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2552

ความหลากหลายของปรวมาณโฟเลทจากยชสตศขนมปปงและบรววเวอรศยสช ตศ ( ผผรข วต มโครงการ ) ไดขรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
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