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โครงการววจยบ
ปป 2556-2558 ผลของ TLR4 antagonist (Eritoran) ในการยสบยสงย การอสกเสบของเซลลยเยยอย บสผนสงมดลกกในวสว ( หสวหนราโครงการ ) ไดรรบส ทสนจากสสานสกงานกองทสนสนสบสนสนการ
วตจยส (สกว.)
ปป 2556-2558 ผลของ TLR4 antagonist (Eritoran) ในการยสบยสงย การอสกเสบของเซลลยเยยอย บสผนสงมดลกกในวสว ( หสวหนราโครงการ ) ไดรรบส ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยส มก.
ปป 2556-2557 การพสฒนาศสกยภาพนตสตต โดยการจสดการเรฎยนรกนร สต ตต ระดสบปรตญญาตรฎเรยอย งระเบฎยบวตจยส พยนย ฐานทางสสตววตทยาและชฎววตทยาโดยการเรฎยนรกตร ามแนวทฤษฏฎการสรราง
ความรกดร วร ยตนเอง ( ผกรร วช มโครงการ ) ไดรรบส ทสนจากทสนอสดหนสนโครงการวตจยส ในชสนย เรฎยน คณะวตทยาศาสตรย มหาวตทยาลสยเกษตรศาสตรย
ปป 2559-2561 ความสามารถในการยสบยสงย การอสกเสบของไคโตซานตชอการตอบสนองทางภกมคต คมกส
ร นภายนอกรชางกายของเซลลยมดลกกวสว ( หสวหนราโครงการ ) ไดรรบส ทสนจากสสานสก
งานกองทสนสนสบสนสนการวตจยส (สกว.)
ปป 2560

ผลของ lopopolysaccharid ตชอการตอบสนองการอสกเสบของเซลลยเยยอย บสผนสงมดลกกสสนขส ( หสวหนราโครงการ ) ไดรรบส ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยส มก.
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