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โครงการววจยบ
ปป 2535-2536 การทดสอบความปลอดภนยของสาหรผายเกรรยวทองไทยทรทช าท แหคงโดยวจธตร ากแดด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนวจจยน จสฬาภรณท
ปป 2539
การประเมจนระดนบไขมนนในเลลอดหนนทดลองทรเช ลรยล งดควยอาหารทรมช ใร ยอาหารสนงจากธนญพลชและวสนค นทามะพรคาว ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานกองทสนสนนบ
สนสนการวจจยน
ปป 2540

การทดสอบความปลอดภนยของปลาผงจากนอรทเวยท ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการรผวมปลาผงไทย-นอรทเวยท

ปป 2540
การประเมจนคผาโคเลสเตอรอลและไตรกลรเซอไรดทในเลลอดหนนทดลอง ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑทอาหาร มหาวจทยาลนย
เกษตรศาสตรท
ปป 2540

การศศกษาคสณคผาทางดภชนาการของปลาผงจากนอรทเวยท ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการรผวมปลาผงไทย-นอรทเวยท

ปป 2541

การทดสอบความปลอดภนยของปลาผงจากนอรทเวยท ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการรผวมปลาผงไทย-นอรทเวยท

ปป 2541

การศศกษาคสณคผาทางโภชนาการของปลาผงจากนอรทเวยท ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการรผวมปลาผงไทย-นอรทเวยท

ปป 2543-2544 ผลของนทากะทจไขมนนตทาตผอระดนบไขมนนในเลลอดหนนทดลอง ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.
ปป 2549

โครงการจนดททาแผนพนฒนาการทผองเทรยช วเชจงเกษตรและวจถชร วร ตจ แมผนาทล นคอย ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการอสดมศศกษา

ปป 2549

การสนงเคราะหทองคทความรนจค ากงานวจจยน มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรททเชร กรยช วขคองกนบปรนชญาเศรษฐกจจพอเพรยง ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.

ปป 2550
การวจเคราะหทความเปปนไปไดคในการพนฒนาชสมชนตคนแบบเศรษฐกจจพอเพรยงในเขตพลนล ทรสช ถานรวจจ ยน ของมหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรท ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวจจยน มก.
ปป 2551

แนวโนคมความตคองการทางการตลาดงานวจจยน และการบรจการวจชาการทางวจทยาศาสตรทและเทคโนโลยรอาหาร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.

ปป 2551-2552 ความสนมพนนธทระหวผางพฤตจกรรมทางโภขนาการกนบอนจฉรจยภาพทางการกรฬาของนนกกรฬาไทย ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหผง
ชาตจ
ปป 2552

อนาคตของโครงการครนวไทยไปสนคผ รนวโลก ( ผนรค วผ มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.

ปป 2551-2552 การประเมจนผลการดทาเนจนงานโครงการฟฟนฟ ฟนคณ
ส ภาพชรวตจ และพลนล ทรตช นค นลาท นลาท หนาวของเกษตรกร ต. นลาท หนาว และ ต. โคกมน อ. นลาท หนาว จ. เพชรบนรณท ( ผนรค วผ ม
โครงการ ) ไดครบน ทสนจากกองบนญชาการทหารสนงสสด กระทรวงกลาโหม
ปป 2551-2552 การฟฟนฟ ฟนคณ
ส ภาพชรวตจ และสจงช แวดลคอมของเกษตรกรบนพลนล ทรตช นค นลาท หนาวโดยใชคแนวทางเศรษฐกจจพอเพรยง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะ
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