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1  สารกําจัดวัชพืช  - Glyphosate  In - house method : W-QA-035 

   18 g/100 ml ถึง 43 g/100 ml  based on Collaborative International

 Pesticides Analytical Council, CIPAC, 

 Vol. 1C, 1985, page 2132-2134. 

 Glyphosate 284/TC/(M)/-

 - Acetochlor  In - house method : W-QA-016

   30 g/100 ml ถึง 60 g/100 ml  based on Journal of AOAC 

 International Vol. 84(2), 

 page 317-322, 2001

2  สารกําจัดวัชพืช  - Acetochlor  In - house method : W-QA-016

 ชนิดเทคนิคัล    93 g/100 g ถึง 96 g/100 g  based on Journal of AOAC 

 International Vol. 84(2) page 317-322, 

 2001
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3  สารกําจัดแมลง  - Lambda-cyhalothrin  In - house method : W-QA-027 

   1.5 g/100 ml ถึง 3.0 g/100 ml  based on Collaborative International 

 Pesticides Analytical Council, CIPAC, Vol. E,

 1993, page 49-57. Lambda-cyhalothrin

 TECHNICAL 463/TC/M/-

 - Fipronil  In - house method : W-QA-074

   1.5 g/100 ml ถึง 6.0 g/100 ml  based on Collaborative International 

 Pesticides Analytical Council, CIPAC,

 Vol. J., 2000, page 60-65. Fipronil 

 581/TC/M/-

4  สารกําจัดแมลง  - Lambda-cyhalothrin  In - house method : W-QA-027 

 ชนิดเทคนิคัล    93 g/100 g ถึง 98 g/100 g  based on Collaborative International 

 Pesticides Analytical Council, CIPAC, Vol. E,

 1993, page 49-57. Lambda-cyhalothrin

 TECHNICAL 463/TC/M/-
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4  สารกําจัดแมลง  - Fipronil  In - house method : W-QA-074

(ตอ)  ชนิดเทคนิคัล     95 g/100 g ถึง 98 g/100 g  based on Collaborative International 

 Pesticides Analytical Council, CIPAC,

 Vol. J., 2000, page 60-65. 

 Fipronil 581/TC/M/-
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