สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางอภภนตรร ดดวงเงงน

ตตาแหนหง

นภกวงทยาศาสตรร

การศศกษา

สบงกบด

ภาควงชากายวงภาคศาสตรร คณะสภตวแพทยศาสตรร บางเขน

วท.บ.(สภตวศาสตรร), สถาบภนเทคโนโลยรราชมงคลวงทยาเขตบางพระ, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2549

การศศกษาผลของพงษงงเขรยวหางไหมดตอต การททาลายเซลลรมะเรรงทตอนนาท ดรตบภ ในคน ( ผงรด วต มโครงการ ) ไดดรบภ ททนจากททนอทดหนทนวงจยภ มก.

ปป 2549

การศศกษามหกายวงภาค และจทลกายวงภาคของลงนล ชวา (Manis javanica) ( ผงรด วต มโครงการ ) ไดดรบภ ททนจากททนอทดหนทนวงจยภ มก.

ปป 2549

การศศกษามหกายวงภาคศาสตรรและจทลกายวงภาคศาสตรร ของอวภยวะระบบทางเดงนอาหารนกแอตนกงนรภง ( ผงรด วต มโครงการ ) ไดดรบภ ททนจากททนอทดหนทนวงจยภ มก.

ปป 2555
การศศกษาพภฒนาการของโครงสรดางทางจทลกายวงภาคศาสตรร จทานวน การกระจายตภว และไกลโคคอนจงเกตของตทมต รภบรสทรบล รงเวณผงวหนภงรอบปากและภายในชตอง
ปากของปลาบศกวภยอตอนเพพอล ใชดเปปนตภวบตงชรพน ฤตงกรรมการกงน ( ผงรด วต มโครงการ ) ไดดรบภ ททนจากททนอทดหนทนวงจยภ มก.
ปป 2560-2561 ผลของระยะเวลาการแชตซากในนนาท ยาคงสภาพชนงดสารละลายองมล ตภวเกลพอโซเดรยมคลอไรดรและสารละลาย modified Larssen solution ในการรภกษาสภาพซาก
นงมล ของสทนขภ และแมวทรอล ณ
ท หภงมหง อด ง ( ผงรด วต มโครงการ ) ไดดรบภ ททนจากททนสนภบสนทนการพภฒนาศภกยภาพในการวงจยภ ของนภกวงจยภ คณะสภตวพทยศาสตรร มหาวงทยาลภยเกาตรศาสตรร
ประจทาปป ๒๕๖๐
ปป 2561-2562 การศศกษาคทณภาพของสมอง และหภวใจสทนขภ ทรคล งสภาพดดวย”เทคนงคเอลนาดร” ( ผงรด วต มโครงการ ) ไดดรบภ ททนจากททนพภฒนาศภกยภาพการวงจยภ ของบทคลากร คณะ
สภตวแพทยศาสตรร มหาวงทยาลภยเกษตรศาสตรร
ปป 2564-2565 การประเมงนลภกษณะรงปรตาง สรและปรงมาตรของตภวอยตางอวภยวะของสทนขภ และสทกรในระหวตางการรภกษาสภาพดดวยสารละลายทรเล ปปนสตวนผสมของกลรเซอรรนและเอ
ธานอล ( ผงรด วต มโครงการ ) ไดดรบภ ททนจากททนสตวนตภว
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