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โครงการววจยบ
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวน ชนวดฉฉด ขนาด 150 และ 250 ไมโครกรนม โดยผญานทางปากตญอพยาธวลาล ไสสแมญมาส ตนงต ทสอง ( ผรรส วญ มโครงการ )
ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวนชนวดฉฉดขนาด 200 และ 300 ไมโครกรนม โดยผญานทางปกตวตอญ พยาธวลาล ไสสแมญมาส ตนงต ทสอง ( ผรรส วญ มโครงการ )
ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวนชนวดผง ขนาด 50,100 และ 200 ไมโครกรนม โดยผญานทางปากตญอพยาธวลาล ไสสแมญมาส เตรฉยมทนบ ( ผรรส วญ ม
โครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวนชนวดผงขนาด150, 250 และ 350 ไมโครกรนมโดยผญานทางปากตญอพยาธวลาล ไสสแมญมาส ตนงต ทสอง ( ผรรส วญ ม
โครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2549
การศศกษาเปรฉยบเทฉยบประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวนชนวดฉฉด ชนวดผงและอนลเบนดาโซลและไพเรนเทลปาโมเอท ชนวดสารละลายแขวนตะกอน โดย
ผญานทางปากตญอพยาธวลาล ไสสมาส ในโปรแกรมการถญายพยาธว ( ผรรส วญ มโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2549
การศศกษาเปรฉยบเทฉยบประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวนชนวดผงและอนลเบนดาโซล ชนวดสารละลายแขวนตะกอนโดยผญานทางปากตญอพยาธวลาล ไสสมาส ใน
โปรแกรมการถญายพยาธว ( ผรรส วญ มโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2549
การศศกษาเปรฉยบเทฉยบประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวนและเฟนเบนดาโซลชนวดผง โดยผญานทางปากตญอพยาธวลาล ไสสมาส ในโปรแกรมการถญายพยาธว ( ผรส
รญวมโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2549
การศศกษาเปรฉยบเทฉยบประสวทธวภาพของยาถญายพยาธวไอเวอรยเมคตวนและออกซวเบนดาโซลชนวดผง โดยผญานทางปากตญอพยาธวลาล ไสสในโปรแกรมการถญายพยาธว ( ผรรส วญ ม
โครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
ปป 2555

ผลของ Agrabon?ตญอการสรสางภรมคว มสธ กนนในสธกรทฉไท ดสรบน สารพวษจากเชชอต รา ( ผรรส วญ มโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากบรวษทน สมารยทเววท จลากนด

ปป 2557
ความสนมพนนธยของสญวนประกอบทางชฉวเคมฉใน seminal plasma กนบคธณภาพนตาล เชชอต และ ผลของ seminal plasma ตญอคธณภาพนตาล เชชอต ในการเกวบรนกษานตาล เชชอต
แบบแชญเยวนในชสางเอเชฉย ( ผรรส วญ มโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.
ปป 2558-2559 การศศกษาผลของ Quaternary Benzophenanthridine and Protopine Alkaloids ตญอการสรสางสารไซโตไคนยของลวมโฟไซทยทจทฉ าล เพาะตญอเชชอต พฉอารยอารยเอส
ไวรนสในลรกสธกรหยญานม ( ผรรส วญ มโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากบรวษทน ไฟโตไบโอตวก (ประเทศไทย) จลากนด
ปป 2560-2561 การศศกษาการกระจายตนวของ Glucose transporter-2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 and -5) ในตนวอสธจขว องกระบชอปลนก ( ผรรส วญ มโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากกองทธน
สนนบสนธนงานววจยน คณะสนตวแพทยศาสตรย มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรยและทธนสญวนตนว
ปป 2560

การประเมวนผลววธฉ Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สลาหรนบการชนนสรตรโรคบรรเซลโลซวสในแพะ ( ผรรส วญ มโครงการ ) ไดสรบน ทธนจากทธนสญวนตนว
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