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โครงการววจยบ
ปป 2547-2551 การใชชประโยชนยจากผลศตภลณฑยทไทม ดชจากการเผาไผผ ( ผผรช วผ มโครงการ ) ไดชรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวศจยล มก.
ปป 2551
การศศกษาและวศเคราะหยโลหะเชศงซชอนบางชนศดดชวยวศธทม างสเปกโทรฟลผออโรเมทรมแบบกราดพรชอมสลมพลนธย ( หลวหนชาโครงการ ) ไดชรบล ทจนจากคณะวศทยาศาสตรย
มหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552

การพลฒนาวศธวม เศ คราะหยอะลผมเศ นมยมดชวยวศธสธ เปกโทรโฟโตเมทรมเชศงอนจพนล ธย ( หลวหนชาโครงการยผอย ) ไดชรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวศจยล มก.

ปป 2552
การศศกษาและพลฒนาวศธวม เศ คราะหยโลหะปรศมาณนชอยดชวยวศธสม เปกโทรโฟโมเมทรมแบบกราดพรชอมสลมพลนธย และวศธอม นจพนล ธย ( หลวหนชาโครงการยผอย ) ไดชรบล ทจนจากทจน
อจดหนจนวศจยล มก.
ปป 2552

โครงการวศจยล ความปลอดภลยทางอาหารและสศงท แวดลชอม ( ผผรช วผ มโครงการ ) ไดชรบล ทจนจากทจนอจดหนจนวศจยล มก.

ปป 2553-2555 การเตรมยมและการศศกษาสมบลตกศ ารเรธองแสงของ MgAl2O4 ทมเท จธอดชวยไอออนของธาตจหายากและโลหะทรานซศชนล ( ผผรช วผ มโครงการ ) ไดชรบล ทจนจากทจนอจด
หนจนวศจยล มก.
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