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โครงการววจยบ
ปป 2544-2545 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนนอน เยนอย เตตานมของวชวนมระหววางชววงใกลตคลอดและหลชงคลอด ( ผผรต วว มโครงการ ) ไดตรบช ทกนจาก
สสานชกงานกองทกนสนชบสนกนการววจยช และคณะสชตวแพทยศาสตรศ มก.
ปป 2544-2546 การแสดงออกของ Calcium-Sensing Receptor (CaSR) ในเนนอน เยนอย เตตานมของวชวนมระหววางชววงใกลตคลอดและหลชงคลอด ( ผผรต วว มโครงการ ) ไดตรบช ทกนจาก
สสานชกงานกองทกนสนชบสนกนการววจยช
ปป 2547-2548 การตรวจสอบการเปปนแหลวงรชบโรคของเชนอน Leptospira ในโคและความสชมพชนธศของววการในไตกชบการปลวอยจกลชชพในปปสสาวะ ( ผผรต วว มโครงการ ) ไดตรบช ทกนจาก
สสานชกงานคณะกรรมการววจยช แหวงชาตว
ปป 2548-2553 หนววยปฏวบตช กว ารววจยช เชชยย วชาญเฉพาะพชฒนาวชคซชนเลปโตสไปโรซชสในปศกสตช วศ ( ผผรต วว มโครงการ ) ไดตรบช ทกนจากทกนอกดหนกนววจยช มก.
ปป 2547-2550 การตรวจสอบการเปปนแหลวงรชงโรค Leptospira ในโคและความสชมพชนธศของววการในไตกชบการปลวอยจกลชชพในปปสสาวะ ( ผผรต วว มโครงการ ) ไดตรบช ทกนจากทกนอกด
หนกนววจยช มก.
ปป 2547-2550 แผนควบคกมการระบาด และปปองกชนการเปปนแหลวงรชงโรคของเชนอน Leptospira ในโค ( ผผรต วว มโครงการ ) ไดตรบช ทกนจากทกนอกดหนกนววจยช มก.
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