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การชบนสสตรโรคบสรเซลโลซวสทางซซรมบ ในสบตวษเคซยค วเอลอค ง (Serological diadnosis of Brucellosis in ruminan, การททานคาท เชลอค โคแชญแขขง
(Deepfrozen semen in Bull)

โครงการววจยบ
ปป 2551
การศศกษาฤทธวตธ าต นเชลอค แบคทซเรซยของสารสกบดจากบบวบกตญอเชลอค Staphylococcus spp. ทซเท ปปนสาเหตธทาท ใหตเกวดเตตานมอบกเสบในโคนม ( ผสรต วญ มโครงการ ) ไดตรบบ ทธน
จากทธนอธดหนธนววจยบ มก.
ปป 2552

การศศกษาผลของการใชตยาปฏวชวซ นะในการรบกษาโรคแทตงตวดตญอในสธนขบ ( ผสรต วญ มโครงการ ) ไดตรบบ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยบ มก.

ปป 2560-2561 การศศกษาการกระจายตบวของ Glucose transporter-2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 and -5) ในตบวอสธจขว องกระบลอปลบก ( ผสรต วญ มโครงการ ) ไดตรบบ ทธนจากกองทธน
สนบบสนธนงานววจยบ คณะสบตวแพทยศาสตรษ มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรษและทธนสญวนตบว
ปป 2560

การประเมวนผลววธซ Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สทาหรบบการชบนสสตรโรคบรสเซลโลซวสในแพะ ( หบวหนตาโครงการ ) ไดตรบบ ทธนจากทธนสญวนตบว

ปป 2562-2563 โรคบรสเซลลาในสธนขบ จรจบดในเขตกรธงเทพมหานคร ( ผสรต วญ มโครงการ ) ไดตรบบ ทธนจากกองทธนพบฒนาสบกยภาพ คณะสพ.มก.
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