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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การจลด การสสขภาพแพะและแกะ

งานส อน
Beef Cattle Herd Health & Reprod. Manage.
Clinic.Problem Orient.Approach in Small Animal
Clinic.Problem Orient.Approach Large Animal
Clinical practice in large animal
Clinical Practice in Large Animals
Clinical Problem Oriented Approach in Livestock
Clinical Problem Oriented Approach in Small Animal
Large Animal Clinical Nutrition
Large animal theriogenology
Practice in Large Animal Medicine & Surgery
Practice in Large Animal Medicine and Surgery
Practice in Large Animal Theriogenology
Ruminant Medicine & Surgery
Sheep & Goat Herd Health Management
Sheep and Goat Herd Health Management
Special clinical practice in veterinary medicine
Special Problems
Special Problems in Veterinary Public Health
Veterinary Clinical Skill Practice
การจลด การสสขภาพฝมงแพะแกะ
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสลต วยใ หญน
อายสร ศาตรยส ต
ล วยเคชย
ค วเอชอ
ค ง
อายสร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยโค
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2552 การศศก ษาการตวด เชชอ
ค ไวรลส ขขออลก เสบและสมองอลก เสบในแพะในภาคตะวลนตกของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553

การศศก ษาการตวด เชชอ
ค บวด ในลมก โคนม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล เอกชน

ปป 2553-2554
แหนงชาตว
ปป 2553

โครงการศศก ษาเกณฑยชว
คช ด
ล การปฏวบต
ล ท
ว ด
ช ส
ช าต หรลบโรงฆนาแพะและแกะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหาร
ผลของการเสรวมโคโตซานตนอเมตาโบลวซ ม
ศ ของโปรตชนในแพะเนชอ
ค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2557
การหาความสลมพลนธยร ะหวนางภาวะแคลเซชยมในเลชอดตชาต และความเปปนกรด-ดนางในปปส สาวะของโคนมระยะคลอดลมก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
อสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2561-2562 การศศก ษาประสวทธวภาพของสารสกลด คอนเดนสยแทนนวนในการควบคสมพยาธว ภายในทางเดวนอาหารของสลต วยเคชย
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ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
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- Sunee Kunakornsawat, Kanjana Imsilp, Nantawan Yatbantoong, NIORN RATANAPOB, Wachiraphan Supsavhad, สสปรชยา ศรชส ม
ล พลนธย, Gavin
Nunklang, "Vincristine Chemotherapeutic Treatment for Transmissible Venereal Tumor in 60 Dogs", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic
Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 79-91
- Roungthip Masmeatathip, Pipat Arunvipas, Nantawan Yatbantoong, สสร พงษย เปปาเลชย
ค ง, NIORN RATANAPOB, "Efficacy of Diazinon Ear Tag to
Control Blood-sucking Flies and to Increase the Weight Gain of Beef Cattle", วารสารสลต วแพทยย 29 (3) (2019) 121-130
ระดลบนานาชาตว
- NIORN RATANAPOB, Pipat Arunvipas, Suwicha Kasemsuwan, Waraphon Phimpraphai, Supachart Pannium, "Prevalence and risk factors for
intestinal parasite infection in goats raised in Nakhon Pathom Province, Thailand", Tropical Animal Health Production 44 (4) (2012) 741-745
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for ASEAN (2011)
- NIORN RATANAPOB, Suwicha Kasemsuwan, สสขม
ส าลยย, "Introduction and exposure assessment of Haemonchus contortus from captive small
ruminants to wild small ruminants in Regional Bureau of Animal Health and Sanitary 7th of Thailand", International Conference on Elephant and Wildlife
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