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ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Molecular Pathology, Infectious diseases

งานส อน
Anatomy & Histology of Animal I
Anatomy & Histology of Animal II
Animal Blood Bank
Animal Clinical Chemistry
Animal Hematology
Basic Animal Health Care
Basic Moleccular Biology
Basic Molecular Biology
Basic Veterinary Nursing Techniques
Blood Bank and Clinical Pathology for Veterinary Nursi
Clinical Parasitology in Veterinary Tech.
Elementary Animal Physiology
Fundamental Embryology & Histology
Immunology
Immunology in Veterinary Technology
Laboratory in Clinical Pathology
Laboratory Service in Clinical Parasitology
Laboratory Service in Clinical Pathology
Laboratory Service in Pathology
Laboratory Services in Clinical Parasitology
Microscopy & Diagnostic Technology
Physiology for Veterinary Nursing
Practic in Veterinary Technology
Prin.of Pathology for Veterinary Nursing
Principles of Pathology
Radiography
Radiography for Veterinary Nursing
Recording System & Report Presentation
Seminar
Special Problems
Veterinary Nursing Techniques
Veterinary Radiography and Photography
Virology in Veterinary Technology
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ปป 2551
การศศก ษาความแปรผลนของยรน Bm86 ในทางเดวนอาหารสนวนกลาง (Midgut) ของเหหบ
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

โค Rhipicephalus (Boophilus) microplus ในประเทศไทย (

ปป 2551
ความชทก ของแอนตวบอดรตอ
น การตวด เชชอ
ช Toxoplasma gondii ในสทก รจากโรงฆนา ทางภาคเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด
หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553

การลดแอนตวเจนของเซลลยเมหด เลชอดแดงสทนข
ล เพชอ
ช การถนายโลหวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2553
การววเคราะหยล าต ดลบนววคลรโอไทดยของยรน 5S rDNA และความชทก ของพยาธว Trichinella ทรแ
ช ยกไดขจากหนมใ นจลงหวลด นนาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553
การววเคราะหยล าต ดลบนววคลรโอไทดยของยรน VP2 ของเชชอ
ช canine parvovirus ทรแ
ช ยกไดขจากสทนข
ล ในประเทศไทยในปป 2010 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553
มก.

ความชทก ของแอนตวบอดรตอ
น การตวด เชชอ
ช Neospora caninum ในสทนข
ล ทางภาคกลางของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2554

การใชขปะการลงทรยมเพชอ
ช ชนวยลดของเสรยไนโตรเจนในตมเข ลรย
ช งปลา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
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ปป 2554
การศศก ษาเภสลชจลศาสตรยและประสวทธวภาพของ Ivermectin ชนวด Long action ตนอการรลก ษา Demodicosis ในสทนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
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