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โครงการววจยบ
ปป 2547-2548 การตรวจสอบการเปปนแหลลงรพบโรคของเชชอช Leptospira ในโคและความสพมพพนธษของวนการในไตกพบการปลลอยจดลชชพในปปสสาวะ ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดนจาก
สสานพกงานคณะกรรมการวนจยพ แหลงชาตน
ปป 2548-2553 หนลวยปฏนบตพ กน ารวนจยพ เชชยช วชาญเฉพาะพพฒนาวพคซชนเลปโตสไปโรซชสในปศดสตพ วษ ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดนจากทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2549
ผลของการเปปนแหลลงรพงโรคเลปโตสไปโรซชสในโคนมตลอคดณภาพสดขภาพโคนมและอดบตพ กน ารณษการเปปนโรคในคนในเขตพชนช ทชเช ลชยช งโคนม ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดน
จากทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2547-2550 การตรวจสอบการเปปนแหลลงรพงโรค Leptospira ในโคและความสพมพพนธษของวนการในไตกพบการปลลอยจดลชชพในปปสสาวะ ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดนจากทดนอดด
หนดนวนจยพ มก.
ปป 2550
การพพฒนาเครชอช งหมายโมเลกดลในการตรวจสอบและจสาแนกเชชอช เลปโตสไปราโดยใชคยนช ของกลดมล โปรตชนทชมช สช วล น Leucine-rich repeat ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดน
จากทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2553

การตรวจหาเชชอช แบคทชเรชยในจชนสพ Enterococcus ทชดช อช ตลอยา vancomycin ในสดกร ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดนจากทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2555

การตรวจหา และศศกษารภปแบบของยชน van ในแบคทชเรชยจชนสพ Enterococcus ทชแช ยกไดคจากฟารษมสดกร ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดนจากทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2557

กลดมล วนจยพ จดลชชววนทยาและวนทยาภภมคน มคด กพนทางสพตวแพทยษ ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดนจากเงนนรายไดคสวล นกลาง มก.

ปป 2560

การบรนการการวนจยพ และการทดสอบทางจดลชชววนทยา ( ผภรค วล มโครงการ ) ไดครบพ ทดนจากบรนษทพ เอกชน
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