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โครงการววจยบ
ปป 2549
การศศกษาชชวงเวลาวางไขชตอช การเจรวญของตนวอชอน การกกาหนดเพศและการเจรวญของอวนยวะเพศของตนวอชอนของจระเขขไทย (Crocodylus siamensis) ( ผผรข วช ม
โครงการ ) ไดขรบน ททนจากททนอทดหนทนววจยน มก.
ปป 2555
การศศกษาพนฒนาการของโครงสรขางทางจทลกายววภาคศาสตรร จกานวน การกระจายตนว และไกลโคคอนจผเกตของตทมช รนบรสททบท รวเวณผววหนนงรอบปากและภายในชชอง
ปากของปลาบศกวนยอชอนเพพอท ใชขเปปนตนวบชงชทพช ฤตวกรรมการกวน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบน ททนจากททนอทดหนทนววจยน มก.
ปป 2558

การศศกษาเปรทยบเททยบความเสทยหายของววลไลในลผกสทกรททตท ดว เชพอช โรคทของรชวงตวดตชอในสทกรททอท ายทแตกตชางกนน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบน ททนจากททนอทดหนทนววจยน มก.

ปป 2557-2559 ผลของ Insulin-like growth factor 1 ตชอการเจรวญของกลขามเนพอช ในพทตสน สทกร ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบน ททนจากบรวษทน ฮผเวชฟารรมา (ประเทศไทย) จกากนด
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