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โลหนตวนทยาสนตวแพทยย

โครงการววจยบ
ปป 2551
มก.

ความหลากหลายทางพนนธธกรรมและความสนมพนนธยของการตรวจพบเชชอช Anaplasma platys กนบจคานวนเกลลดเลชอด ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน

ปป 2551

โลหนตวนทยา ปฏนกรน ยน าเคมชในเซลลย และอนลตราสตรนกเจอรยของเซลลยเมลดเลชอดของสนตวยตระกผลเสชอในประเทศไทย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.

ปป 2551-2552 การศศกษาการเสรนม MOS (mannan oligocasscharide) ยชสตย สารสกนดจากพชชบางชนนด และจธลนน ทรชยแย ลคโตบาซนลลนสเพชอพ ศศกษาการเจรนญเตนบโตและการ
กระตธนผ ของระดนบภผมคน มผธ กนนในปลาทนบทนม ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทธนจากบรนษทน ไทยลนกซยเอนเตอรยไพรสย จคากนด (มหาชน)
ปป 2553

พยาธนวทน ยาคลนนกน และการศศกษาทางไฟโลเจนช ของสนตวยกลธมร เหชยช -ตะกวดทนงช หผาชนนดในประเทศไทย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.

ปป 2555-2557 อนลตรผาสรนกเจอรยและลนกษณะความสนมพนนธยทางพนนธธกรรมของเฮปาโตซผนทชพพ บในงผในประเทศไทย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทธนจากคณะสนตวแพทยศาสตรย กคาแพง
แสน(ทธนวนจยน จากกองทธนพนฒนา)
ปป 2556
ผลของการบนงคนบทางกายภาพและทางเคมชตอร คราโลหนตวนทยาและเคมชโลหนตของปลาดธก (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน
ทธนจากทธนสรวนตนว
ปป 2556-2558 คราโลหนตวนทยา และลนกษณะเฉพาะทางโมเลกธลของปรสนตในเลชอดทชพพ บในนกลราเหยชอพ ของหนรวยฟฟนฟ ฟผนกลราเหยชอพ มหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรย วนทยาเขตกคาแพง
แสน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.
ปป 2560

การดผแลสธขภาพนกลราเหยชอพ : โลหนตวนทยา และการศศกษาทางชชวโมเลกธลของ ปรสนตในเลชอด ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.
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