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โครงการววจยบ
ปป 2554-2555 การศศกษาระบบทณเส หมาะสมสบาหรชบการเลณยน งไขคนาบน (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพพอส ใชลเปปนอาหารมนสษยย ( หชวหนลาโครงการ ) ไดลรบช ทสนจากทสนสคงเสรศมการ
พชฒนาคลนควลาวศจยช คณะประมง มหาวศทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2556 การศศกษาประสศทธศภาพในการเลณยน งปลานศล (Oreochromis niloticus Linn.) รควมกชบการปลลกพพชดลวยระบบไฮโดรโพนศกสย ( หชวหนลาโครงการ ) ไดลรบช ทสนจาก
ทสนสคงเสรศมการพชฒนาคลนควลาวศจยช คณะประมง มหาวศทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2560-2561 ความหลากหลายทางพชนธสกรรมและการแพรคกระจายเชศงชณวภลมศศ าสตรยของสาหรคาย Bostrychia tenella ในบรศเวณปปาชายเลนของประเทศไทย ( ผลรล วค ม
โครงการ ) ไดลรบช ทสนจากคณะประมง มหาวศทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2563 การประเมศนสถานภาพทางพชนธสกรรมในปปจจสบนช และคสณภาพวสนล ของประชากรสาหรคายผมนาง (Gracilaria fisheri) ทณมส าจากการเพาะเลณยน งและแหลคงนนาบ
ธรรมชาตศในประเทศไทย เพพอส นบาไปสลขค อล เสนอแนะทางการจชดการเชศงอนสรกช ษยและการเพาะเลณยน งอยคางยชงส ยพน ( ผลรล วค มโครงการ ) ไดลรบช ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยช มก.
ปป 2562
การจชดทบาฐานขลอมลลลายพศมพยดเณ ออนเอ (DNA barcoding) ของทรชพยกรชณวภาพทางทะเลและชายฝปงฝ บรศเวณจชงหวชดระนอง และพพนน ทณใส กลลเคณยง ( ผลรล วค มโครงการ ) ไดล
รชบทสนจากทสนอสดหนสนวศจยช มก.
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