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พลนธสศ าสตรยส ต
ล วยนาตล , พลนธสศ าสตรยปรวมาณ, พลนธสศ าสตรยโมเลกสล , จดโนมวคสยส ต
ล วยนาตล
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Special Problems
Special Topics
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2545-2547 Genetic Marker-assisted Breeding of Catfish (Clarias spp.) : Phase II. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยดส งชว แวดลขอม
ปป 2547
ปป 2547-2550

การพลฒนาเครชอ
ช งหมายดดเออนเอชนวด EST เพชอ
ช ทตาแผนทดโช ครโมโซมปลาดสก อสย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
การพลฒนาเครชอ
ช งหมายดดเออนเอชนวด EST เพชอ
ช ทตาแผนทดโช ครโมโซมปลาดสก อสย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550-2552 การประยสก ตยใ ชขพน
ล ธสศ าสตรยและเทคโนโลยดชว
ด ภาพเพชอ
ช การพลฒนาการเพาะเลดย
ล งสลต วยนาตล อยนางยลงช ยชน-2 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกอง
ทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2551

การโคลนยดน Myostatin และยดน Heat shock protein ในปลาดสก อสย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล

ปป 2551

การจลด การพนอแมนพน
ล ธสก
ย งขส กขามกรามเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2552

การศศก ษาความสลมพลนธยร ะหวนางการเกวด โรคหางขาวกลบพลนธสก รรมของกสงข กขามกราม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2554
มก.

การพลฒนาความเขขมแของและเครชอขนายนวลต กรรมดขานพลนธสก รรมปศสส ต
ล วยและสลต วยนาตล ในเขตรขอนชชน
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล

ปป 2554

การพลฒนาเครชอ
ช งหมายดดเออนเอ SNP สตาหรลบกสงข กขามกราม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555 การปรลบปรสงพลนธสก
ย งขส กขามกรามโดยการคลด เลชอกรนวมกลบเครชอ
ช งหมายพลนธสก รรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2556
การปรลบปรสงพลนธสก
ย งขส กขามกรามโดยการคลด เลชอกรนวมกลบเครชอ
ช งหมายพลนธสก รรม:ปปทชด 2 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 การสรขางเครชอขนายการววจย
ล และการปรลบปรสงพลนธสก รรมกสงข กขามกรามและปลาดสก อสยเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขส ว
น น
กลางมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557
การคลด เลชอกครอบครลวปลานวล ทดม
ช ค
ด วามตขานทานตนอเชชอ
ล แบคทดเรดย Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557

การคลด เลชอกเพชอ
ช เพวม
ช ความตขานทานโรคในปลานวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2557
การประมาณคนาพารามวเตอรยทางพลนธสก รรมสตาหรลบความตขานทานเชชอ
ล แบคทดเรดย Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila ในปลานวล (
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557-2560

การปรลบปรสงพลนธสป
ย ลานวล เพชอ
ช เพวม
ช ความตขานทานโรคสเตรอปโตคอคโคซวส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2558

การคลด เลชอกพนอแมนพน
ล ธสป
ย ลากะพงขาวดขวยววธด BLUP ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2558

การประมาณคนาพารามวเตอรยทางพลนธสก รรมสตาหรลบการเจรวญเตวบโตของปลากะพงขาว ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2558

การประเมวนคสณภาพสายพลนธสป
ย ลากะพงขาวทดเช ลดย
ล งในบนอดวนและกระชลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2558

การปรลบปรสงพลนธสก รรมปลากะพงขาวเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2559

การประเมวนลลก ษณะรมปรนางและปลาแลนชน
ลว สตาหรลบปลากะพงขาวทดเช ลดย
ล งในบนอดวนและกระชลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2562

การประยสก ตยเทคโนโลยดจโด นมเพชอ
ช ความยลงช ยชนของอสต สาหกรรมการเพาะเลดย
ล งปลากะพงขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
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การปรลบปรสงพลนธสป
ย ลากะพงขาวเพชอ
ช สนลบสนสนธสร กวจปลากะพงขาวเขขาสมส
น ากล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
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