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1 กษ ๐๖๑๖/๑๒๗๘ ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๖ ๑๔๙ ลว. ๔ พ.ย. ๕๖
การประเมินสถานการณ์ปนเปือ้นเชื้อ salmonella spp. 
ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจงัหวดัตรัง

ศศิภา แก้วประเสริฐ
สุรจติร วชิชุวรรณ

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘

2
สภาพการเล้ียงแพะของผู้เล้ียงปศุสัตวร์ายยอ่ยจงัหวดั
ปัตตานี

สมเกียรติ กิจรุ่งโรจน์
ชุมพล คงทน
ประสงค์ เพชรทอง

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘

3

การประมาณความยากจนหลากมิติของผู้เล้ียงปศุสัตวร์าย
ยอ่ยจงัหวดัปัตตานี

บรรจง จงรักษ์วฒันา
สมเกียรติ กิจรุงโรจน์
ชุมพล คงทน
ประสงค์ เพชรทอง

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘

4

การใช้เทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาการเล้ียงไก่คอล่อนของ
เกษตรกรจงัหวดัพัทลุง

ณัฐวฒิุ ปุรินทราภิบาล
สิรพงษ์ ศิริรักษ์
นงเยาว ์พูลซ่วย

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘

5

การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรโค
นมจงัหวดัพัทลุง

ณัฐวฒิุ ปุรินทราภิบาล
บัญชา สัจจาพันธ์
สหชัย ชัยชูลี

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘

6

ระบาดวทิยาและปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคปากและเท้า
เปือ่ยในสัตวเ์ค้ียวเอื้องในพืน้ที่ภาคใต้ตอนล่าง

มนตรี สังข์สกุล
วนัดี คงแก้ว
กิตติศักด์ิ ชัยสวสัด์ิ
มรเฑียร บุญทวส่ีง
สมศักด์ิ จติตวสุิทธวิงศ์
สมมิตร ถาวรวงศ์
วทิยา ขจรัีมย์
ทศพล สวสัด์ิ
สมพร เอ่งฉ้วน
รวม รัตนรักษ์

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘
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7

การประเมินการแตกของแผลและการตายของสุนัขและ
แมวหลังผ่าตัดท าหมันของส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

อรุณ ชุมแก้ว
กฤษณ์ วรีะวงศ์
รุจา จโิรภาส

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘

8

ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากตัวอยา่งที่
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการส านักงานปศุสัตวเ์ขต ๙ 
ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖

อรุณ ชุมแก้ว
กฤษณ์ วรีะวงศ์
รุจา จโิรภาส

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี ปศุสัตวเ์ขต ๘

9
กษ ๐๖๐๗/๑๐๑๒ ลว. ๑๘ พ.ย. ๕๖ ๑๐ ลว.๑๙ พ.ย. ๕๖ การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพือ่บ่งชี้เอกลักษณ์พันธุ์

หญ้าเนเปียร์ในประเทศไทย
อานุภาพ เส็งสาย ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

10

กษ ๐๖๑๖(๑)/๒๔๒๗ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๖ ๒๐ ลว.๖ ธ.ค.๕๖ การศึกษาความชุกของโรคคอนตาเจยีด อกาแลคเทีย 
(Contagious agalactia) ในแพะ-แกะ ภายในพืน้ที่ปศุ
สัตวเ์ขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ไพฑูรย ์ก้อนทอง
พชรมน ทองเฟือ่ง
ชัชรี นิยมโมสถ
ชรินทร์ น่าชม
พัชรี ทองค าคูณ

ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

11

การประเมินผลและวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคการสร้าง
พืน้ที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (อปท.) ภายในพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ไพฑูรย ์ก้อนทอง
สุริยา ผาแสง

ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

12
กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๒๐๐ ลว.๒๒ พ.ย. ๕๖ ๑๖ ลว.๒ ธ.ค.๕๖ การประเมินสถานการณ์ปนเปือ้นเชื้อ salmonella spp. 

ในเนื้อสุกรจงัหวดัตรัง ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๕๖

ศศิภา แก้วประเสริฐ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง ปศุสัตวเ์ขต ๘

13
ส ารวจการปนเปือ้นเชื้อซัลโมเนลลาของน้ าใช้ในโรงฆ่า
สัตวแ์ละสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตวใ์นพืน้ที่จงัหวดัพัทลุง

มนัส เทพรักษ์ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง ปศุสัตวเ์ขต ๘

14
กษ ๐๖๑๖/๒๘๑๔ ลว.๑๓ ธ.ค. ๕๖ ๒๒ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ ปัจจยัที่มีผลต่อบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเล้ียงสัตวข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วทิยา ปัญญาโกษา
วรีะพงษ์ พลสยม

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล าพูน
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่

ปศุสัตวเ์ขต ๕
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15
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาปศุสัตว ์(อปส.) ในจงัหวดัเชียงใหม่

วรีะพงษ์ พลสยม ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ ปศุสัตวเ์ขต ๕

16

กษ ๐๖๑๖(๒)/๑๗๐๘ ลว.๒๐ ธ.ค. ๕๖ ๒๔ ลว.๖ ม.ค. ๕๗ การส ารวจความรู้ ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรีในการควบคุมป้องกัน
ไข้หวดันกในพืน้ที่จงัหวดัชลบุรี

ธรรศรัฐ เทียนค า
เชษฐากฤช ดาราพงศ์

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี ปศุสัตวเ์ขต ๒

17
การส ารวจความรู้ ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรีในการควบคุมป้งกันโรค
ปากเท้าเปือ่ยในพืน้ที่จงัหวดัชลบุรี

เชษฐากฤช ดาราพงศ์
ธรรศรัฐ เทียนค า

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี ปศุสัตวเ์ขต ๒

18

กษ ๐๖๑๖/๒๓๖๕ ลว.๒๔ ธ.ค. ๕๖ ๒๗ ลว. ๘ ม.ค.๕๗ การเฝ้าระวงัการปนเปือ้นของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกร
จากโรงฆ่าสัตวแ์ละสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตวใ์นเขตพืน้ที่
จงัหวดัก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นันทศักด์ิ มุสิกศิลป์ ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

19
รายงานการตรวจพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์จากตัวอยา่ง
ปัสสาวะสุกรที่เก็บจากฟาร์มสุกรในเขตพืน้ที่จงัหวดั
อุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖

พงษ์พิทักษ์ ตันสมรส ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

20

การศึกษาการปนเปือ้นเชื้อจลิุนทรียใ์นเนื้อสัตว ์จาก
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตวโ์ครงการเนื้อสัตวอ์นามัย 
โครงการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตวส์ะอาด (เขียงสะอาด) 
จงัหวดัตาก ระหวา่งปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

จ ารัส เข่งวา ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

21
การวเิคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือใน
พืน้ที่จงัหวดัตาก ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

จ ารัส เข่งวา ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

22
กษ ๐๖๑๖/๑๑๙ ลว.๑๔ ม.ค. ๕๗ ๓๒ ลว. ๒๗ ม.ค. ๕๗ การสร้างเคร่ืองมือช่วยการวดัผลเชิงคุณภาพในการ

ประเมินความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวใ์นพืน้ที่
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต ๖

อานันท์ เทพทอง ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

23
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร ส านักงานปศุ
สัตวเ์ขต ๖

อานันท์ เทพทอง ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

24
กษ ๐๖๑๖(๒)/๐๐๕๗ ลว.๑๔ ม.ค. ๕๗

๓๓ ลว.๒๗ ม.ค. ๕๗
ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงโคนมของเกษตรกรใน
จงัหวดัชลบุรี

นรภัทร อ่อนคลาย ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒
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25
กษ ๐๖๐๗/๑๕๐ ลว.๓ ก.พ. ๕๗ ๓๖ ลว.๓ ก.พ. ๕๗ การเปรียบเทียบวธิกีารสกัดดีเอ็นเอจากใบของหญ้าและ

ถั่วอาหารสัตวบ์างชนิด
เยาวลักษณ์ แหม่งปัง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

26
การศึกษาผลของระดับสาร mannitol ที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของหญ้ารูซ่ี (Brachiariaruzizensis) ในสภาพ
เพาะเล้ียงเนื้อเยือ้

เยาวลักษณ์ แหม่งปัง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

27
กษ ๐๖๐๗/๑๖๑ ลว.๕ ก.พ. ๕๗ ๔๒ ลว. ๗ ก.พ. ๕๗ การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน า 

(embryogenic callus) และพัฒนาแคลลัสให้เจริญเป็น
ต้นอ่อนหญ้ารูซ่ี

รัตติกาล ปวงแก้ว ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนยฯ์นครราชสีมา

28
ผลการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เป็นแหล่งอาหารหยาบ
ต่อผลผลิตและคุณภาพน้ านมในฟาร์มโคนมรายยอ่ยใน
พืน้ที่จงัหวดัเชี่ยงใหม่และล าพูน

จรูญโรจน์ จนัทรศิริ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนยฯ์ ล าปาง

29
กษ ๐๖๐๗/๒๒๗ ลว.๒๔ ก.พ. ๕๗ ๕๒ ลว. ๒๔ ก.พ. ๕๗ ผลของระยะปลูกและระยะตัดที่มีต่อปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิตถั่วแป๋ป่า
วณีาพร จนัทะสินธุ์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนยฯ์สระแก้ว

30
กษ ๐๖๑๕/๔๖๑ ลว.๓ มี.ค. ๕๗ ๕๖ ลว. ๓ มี.ค. ๕๗ การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาใน

เนื้อไก่จากผู้ค้าปลีกในตลาดสดถึงผู้บริโภค
บุณิกา จลุละโพธิ
ธนิดา หรินทรานนท์

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

31

กษ ๐๖๑๖/๕๖๗ ลว.๑๔ มี.ค. ๕๗ ๖๗ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๗ การส ารวจและการวเิคราะห์โรงฆ่าสัตวท์ี่ได้รับอนุญาตต้ัง
โรงฆ่าสัตว ์โรงพักสัตวแ์ละการฆ่าสัตว ์(ฆจส.๒) เพือ่หา
ความสัมพันธก์ับผลการตรวจพบเชื้อจลิุนทรียใ์นเนื้อสัตว์
ของจงัหวดันครสวรรค์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

อารัมภีร์ อุทาน ปศุสัตวเ์ขต ๖ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
นครสวรรค์

32

กษ ๐๖๐๗/๓๖๗ ลว.๒๖ มี.ค. ๕๗ ๖๘ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๗ สมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อภูพานที่เล้ียงขุนโดย
ใช้ถั่วท่าพระสไตโล หมักร่วมกับกากมันส าปะหลังที่เสริม
และไม่เสริมยสีต์เป็นอาหารหยาบหลัก

วรรณา อ่างทอง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนยฯ์ขอนแก่น

33

กษ ๐๖๐๗/๔๔๑ ลว.๒๒ เม.ย. ๕๗ ๗๐ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๗ การสร้างสมการเพือ่ท านายองค์ประกอบทางเคมีของ
หญ้าเนเปียร์ป่างช่อง ๑ และหญ้าเนเปียร์สุราษฎร์ ๑ ด้วย
เทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy 
(NIRS)

เฉลา พิทักษ์สินสุข ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์
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34

การประเมินองค์ประกอบทางเคมีในกากถั่วเหลืองโดยใช้
เทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy 
(NIRS)

เฉลา พิทักษ์สินสุข ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

35
กษ ๐๖๑๔/๙๙๓ ลว.๑๙ พ.ค. ๕๗ ๘๓ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๗ การค้าปศุสัตวต์ามชายแดน ธานี ภาคอุทัย ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุ

สัตว์
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์

36
ฤฤ๐ฤฟฟ ๘๔ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๗ การสร้างสมการท านายองค์ประกอบทางเคมีของหญ้า

สกุลกินนีในตัวอยา่งแบบสับและตัวอยา่งแบบบดด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโกปี

อาทิติยา สุขสะเกษ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

37
กษ ๐๖๑๐.๐๕/๑๑๕๕ ลว.๒๘ พ.ค.๕๗ ๘๗ ลว.๒๙ พ.ค.๕๗ การพัฒนาสุขภาพสัตว ์กรมปศุสัตว ์เพือ่การถ่ายโอน

ภารกิจสู่ท้องถิ่น
สมภพ จติตประไพ ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด

โรคสัตว์
ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์

38
การประเมินระบบการป้องกันโรคเบือ้งต้นในการเล้ียงโค
นมพืน้ที่จงัหวดัราชบุรี

สมภพ จติตประไพ ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์

ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์

39
กษ ๐๖๐๗/๖๙๘ ลว.๑๗ มิ.ย.๕๗ ๑๐๐ ลว.๑๗มิ.ย.๕๗ การศึกษาวธิกีารทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์หญ้า

อาหารสัตวใ์นประเทศไทย
อุดร ศรีแสง ศูนยว์จิยัอาหารสัตวข์อนแก่นฯ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

40
กษ ๐๖๑๔/๑๒๕๔ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ ๙๐ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ การศึกษาข้อมูลด้านความสมบูรณ์พันธุ์โคนมในประเทศ

ไทย
พรพมล ปัทมานนท์ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุ

สัตว์
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์

41
กษ ๐๖๐๗/๖๑๒ ลว.๓ มิ.ย. ๕๗ ๘๘ ลว.๕มิ.ย.๕๗ ผลของอายกุารตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทาง

เคมีและค่าพลังงานชีวมวลของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑
ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

42
กษ ๐๖๐๗/๖๓๙ ลว.๕ มิ.ย. ๕๗ ๘๙ ลว. ๕มิ.ย.๕๗ การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ของหญ้าเนเปียร์ ๒๑ สายพันธุ์
สมศักด์ิ เภาทอง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

43
กษ ๐๖๑๖(๒)/๐๘๗๓ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ ๑๐๑ ลว.๓๐ มิ.ย. ๕๗ การศึกษาการน าเทคนิค Vasectomy มาใช้ในการท า

หมันแมวจรจดัเพศผู้พืน้ที่จงัหวดันครนายก
ทรงธรรม สุขประสงค์ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั

นครนายก
ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์

44
การศึกษาผลข้างเคียงจากการควบคุมประชากรสุนัขจร
จดัพืน้ที่จงัหวดันครนายกด้วยการทดลองน า Burdizzo 
มาใช้ในการท าหมันสุนัขจรจดัเพศผู้

ทรงธรรม สุขประสงค์ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
นครนายก

ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์
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45

กษ ๐๖๑๖/๑๗๒๓ ลว.๙ ก.ย.๕๗ ๑๒๖ ลว.๑๑ ก.ย.๕๗ ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียทั้งหมดที่
ปนเปือ้นในน้ านมดิบโคที่พบในจงัหวดันครสวรรค์

อารัมภีร์ อุทาน ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

46

การศึกษาคุณภาพน้ าเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว ์
จงัหวดัพิจติร ระหวา่งเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน 
๒๕๕๗

ภัทรพล ส าเร็จดี ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

47

กษ ๐๖๑๖๖(๒)/๑๕๔๓ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ ๑๓๙ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อ และความต้องการ
ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรใน อ าเภอบ้านค่าย 
อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง และอ าเภอนิคมพัฒนา 
จงัหวดัระยอง

ดนัยศักด์ิ เยน็ใจ
ภาณุ อินทฤทธิ์

ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

48
การศึกษาการเล้ียงไก่พืน้เมือง และความต้องการส่งเสริม
การเล้ียงไก่พืน้เมืองของเกษตรกรในจงัหวดัระยอง

ดนัยศักด์ิ เยน็ใจ
สายญาติ สินนาค

ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

49
กษ ๐๖๑๖(๒)/๑๕๖๑ ลว.๑๕ ต.ค. ๕๗ ๑๔๕ ลว.๑๕ ต.ค.๕๗ การศึกษาการปนเปือ้นเชื้อ salmonella spp. ในเนื้อ

สุกรจากโรงฆ่าสัตวแ์ละสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตวใ์นจงัหวดั
ระยอง ระหวา่งปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ศุภลักษณ์ ตันประยรู
ปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ

ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

50
กษ ๐๖๑๑/๑๖๙๙๕ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ ๑๔๗ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ การประยกุต์ใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy 

เพือ่วเิคราะห์หาปริมาณสารอาหารในปลาป่น
สุทธพิร พิริยายน
กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์
สุนีย ์คณาพิพัฒน์

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์

51
กษ ๐๖๐๗/๑๓๒๒ ลว.๑๑ พ.ย. ๕๗ ๑๕๒ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ การใช้กากมันส าปะหลังหมักยสีต์ในสูตรอาหารโคขุนพันธุ์

กบินทร์ที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซาก
ศุภชัย อุดชาชน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

52

กษ ๐๖๑๖(๒)/๑๗๕๖ ลว.๒๐ พ.ย. ๕๗ ๑๕๖ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ การศึกษาสภาพการเล้ียงควายและความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้เล้ียงควายในอ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอบ้านบึง
 อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอเกาะจนัทร์ 
จงัหวดัชลบุรี

นรภัทร อ่อนคลาย
นราพร นาเอก

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
นครสวรรค์

ปศุสัตวเ์ขต ๒
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53
กษ ๐๖๑๖(๒)/๑๙๑๘ ลว.๑๖ ธ.ค. ๕๗ ๑๕๙ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ การศึกษาความชุกและปัจจยัเส่ียงของการพบผลบวกทาง

ซีร่ัมต่อเชื้อบรูเซลล่าในฝูงแพะใน จงัหวดัชลบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๗

ธรรศรัฐ เทียนค า
เชษฐากฤช ดาราพงศ์

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี ปศุสัตวเ์ขต ๒

54
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ของประชาชนในพืน้ที่อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๗

ธรรศรัฐ เทียนค า
เชษฐากฤช ดาราพงศ์

ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี ปศุสัตวเ์ขต ๓


