
ล ำดบั
ที่ หนังสืออ้ำงอิง เลขทีร่บั กวป. ชือ่ผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน หน่วยงำนหลัก

1 กษ ๐๖๐๙/๐๐๓๖ ลว ๑๓ ม.ค. ๖๐ ๐๐๒ ลว ๑๗ ม.ค. ๖๐ โรคเฮอร์ปสีไวรัสในช้างและการตรวจวนิิจฉัยทาง
หอ้งปฏบิติัการ

ปฏพิร ฐาปนกุล สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

2 กษ ๐๖๐๙/๐๐๖๕ ลว ๑๘ ม.ค. ๖๐ ๐๐๓ ลว ๑๘ ม.ค. ๖๐ ความชุก ซีโรวาร์ และความไวต่อยาต้านจุลชีพของ
เชื้อแซลโมเนลลาจากฟาร์มมาตรฐานสัตวป์กีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนระหวา่งป ี๒๕๕๘-๒๕๕๙

วลัญา วงษจ์ันทอง
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

3 กษ ๐๖๐๙/๐๐๙๙ ลว ๒๓ ม.ค. ๖๐ ๐๐๔ ลว ๒๓ ม.ค. ๖๐ คู่มือความเปน็พษิและการขาดแร่ธาตุอาหารในปศุ
สัตวพ์ร้อมวธิกีารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ

สนทนา มิมะพนัธุ์ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

4 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๖๐ ลว ๒ ม.ค. ๖๐ ๐๐๕ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๐ การวเิคราะหเ์ครือข่ายทางสังคมของการเคล่ือนย้าย
สุกรมีชีวติในประเทศไทยระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๘

สุขุม สนธพินัธ์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

5 กษ ๐๖๑๖(๑)/๑๖๔ ลว ๒๓ ม.ค. ๖๐ ๐๐๖ ลว ๒๖ ม.ค. ๖๐ การศึกษาถึงแนวทางการพฒันาหลักสูตร "เทคนิค
การพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑ์นม" เพือ่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

สุกัญญา วเิชียรกร ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

6 ความต้องการรับการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อของ
เกษตรกรรายย่อย ในพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๑

ประดิษฐ์ ไชยหนัขวา ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

7 ปจัจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงโคเนื้อของ
เกษตรกรโครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบอื เพือ่เกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กรณีศึกษา: พืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๑ และ ๗

ประดิษฐ์ ไชยหนัขวา ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

8 การศึกษาคุณภาพน้ านมดิบของศูนย์รวมน้ านมดิบ
จังหวดัสระบรีุ (โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน) 
ระหวา่งป ี๒๕๕๗-๒๕๕๙

นิยม ดาวศรี ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

9 การศึกษาคุณภาพน้ าเสียจากฟาร์มสุกรในพืน้ที่
จังหวดัชัยนาทระหวา่งป ี๒๕๕๓-๒๕๕๙

สุราษฏร์ สัทธงิ ปศุสัตวเ์ขต ๑ ส านักงานปศุสัตวช์ัยนาท

ชื่อผลงำนแบบเสนอโครงกำรวิชำกำร (Concept paper) ประจ ำปีงบประมำณ 2560
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10 การส ารวจและประเมินโรงฆ่าสัตวท์ี่ได้รับใบอนุญาต
ต้ังโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสัตวแ์ละโรงฆ่าสัตว ์(ฆจส.๒) ใน
จังหวดัสระบรีุเพือ่การขอรับการปฏบิติัที่ดีส าหรับโรง
ฆ่าสัตว ์(Good Manufacturing Practice for 
Abattoir: GAP

ณัฐ สวาสด์ิรัตน์ ปศุสัตวเ์ขต ๑ ส านักงานปศุสัตวส์ระบรีุ

11 กษ ๐๖๑๖(๓)/๒๒๓ ลว ๒๐ ม.ค. ๖๐ ๐๐๗ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๐ ความชุกของพยาธ ิMicrofilaria ในโคนม ที่อ าเภอ
เสิงสาง จังหวดันครราชสีมา ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙

บญุสม พลรักษา
พรชัย อินทร์ค าดี

ปศุสัตวเ์ขต ๓ ปศุสัตวเ์ขต ๓

12 กษ ๐๖๐๕/๑๐๑ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๐ ๐๐๘ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๐ การวเิคราะหค์วามสัมพนัธข์องยีน IGF2 ต่อ
สมรรถภาพการผลิตของสุกร

ธวชัชัย แถวถาท า ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

13 กษ ๐๖๐๙/๐๑๓๗ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๐ ๐๐๙ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๐ โรคปากและเท้าเปือ่ย: มาตรฐานการปฏบิติัการเก็บ
และส่งตัวอย่างชันสูตร

ปราณี รอดเทียน สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

14 กษ ๐๖๐๙/๐๑๓๖ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๐ ๐๑๐ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๐       รัตติยา นาคสุวรรณ
ตระการศักด์ิ แพไธสง

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

15 กษ ๐๖๐๙/๐๑๓๕ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๐ ๐๑๑ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๐ การพฒันาวธิตีรวจหาเชื้อ Chicken Anemia Virus 
ในซีรัมด้วยเทคนิค Direct Real Time-Loop 
Mediated Isothermal Amplification

ศรุดา หวงัอนุรักษก์ุล
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

16 กษ ๐๖๐๓/๒๙๗ ลว ๑ ก.พ. ๖๐ ๐๑๒ ลว ๑ ก.พ. ๖๐ คู่มือการตรวจสอบพสัดุประจ าปขีองหน่วยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว์

นิภาภรณ์ พนิิจ กองคลัง กองคลัง

17 กษ ๐๖๑๖(๔)/๒๐๑ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๐ ๐๑๓ ลว ๑ ก.พ. ๖๐ แรงจูงใจในการปฏบิติังานของอาสาปศุสัตวใ์นพืน้ที่
เขต ๔

ร.ต. พชิิตพล กันทะ ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

18 คู่มือการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหาร
จัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning) และการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic 
information System : GIS) ในการวเิคราะหว์าง
แผนการบริหารจัดการ

ร.ต. พชิิตพล กันทะ ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

19 ปจัจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
ข้าราชการปศุสัตวใ์นหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุ
สัตวเ์ขต ๔

ร.ต. พชิิตพล กันทะ ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

20 คู่มืออาสาปศุสัตวใ์นพืน้ที่เขต ๔ พชัรนันท์ จิระวฒันภญิโญ ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔
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21 คู่มือส าหรับผู้ปฏบิติังานด้านการพฒันาบคุลากรกรม
ปศุสัตว์

พชัรนันท์ จิระวฒันภญิโญ ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

22 แรงจูงใจในการปฏบิติังานของอาสาปศุสัตวใ์นพืน้ที่
เขต ๔

พชัรนันท์ จิระวฒันภญิโญ ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

23 กษ ๐๖๐๕/๑๑๒ ลว ๒ ก.พ. ๖๐ ๐๑๔ ลว ๖ ก.พ. ๖๐ การขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เล้ียงขุนระยะปานกลางโดย
ใช้อาหารผสมครบส่วน

วชัระ ศิริกุล
กลุภทัร์ โพธกินิษฐ

ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

24 กษ ๐๖๐๕/ว๑๑๓ ลว ๒ ก.พ. ๖๐ ๐๑๕ ลว ๖ ก.พ. ๖๐ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโคเนื้อในประเทศ
ไทย

เฉลิมชัย จันทศร ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

25 กษ ๐๖๐๙/๐๑๕๙ ลว ๒ ก.พ. ๖๐ ๐๑๘ ลว ๖ ก.พ. ๖๐ การพฒันาวธิตีรวจหาปริมาณแรคโตพามีนใน
ปสัสาวะสุกรด้วยเทคนิค Gas Chromatography- 
Mass spectrophotometry โดยใช้ MSTFA 
Derivatizing Agent

ศรุดา หวงัอนุรักษก์ุล
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

26 กษ ๐๖๐๕/ว๑๒๕ ลว ๖ ก.พ. ๖๐ ๐๑๙ ลว ๖ ก.พ. ๖๐ คู่มือ "การเล้ียงโคนมอินทรีย"์ กรองแก้ว บริสุทธิ์สวสัด์ิ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์
27 กราฟการเจริญเติบโตเนื่องจากอิทธพิลทางพนัธกุรรม

ในโคนมไทยฟรีเชี่ยน
กรองแก้ว บริสุทธิ์สวสัด์ิ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

28 พารามิเตอร์ทางพนัธกุรรมส าหรับการเจริญเติบโต 
และอายุเมื่อคลอดลูกคร้ังแรกของโคนมพนัธุ์เอ็มแซด

กรองแก้ว บริสุทธิ์สวสัด์ิ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

29 กษ ๐๖๐๗/๑๔๓ ลว ๖ ก.พ. ๖๐ ๐๒๐ ลว ๗ ก.พ. ๖๐ การศึกษาการปรับตัวของหญ้ารูซ่ีชนิดเตตระพลอยด์ 
สายพนัธุ์ Okinawa-1 และสายพนัธุ์ ใกล้ชิดในพืน้ที่
จังหวดันครราชสีมา

สรายุทธ ์ไทยเกื้อ ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ส านักพฒันาอาหารสัตว์

30 การศึกษาการปรับตัวของหญ้ารูซ่ีชนิดเตตระพลอยด์ 
สายพนัธุ์ Okinawa-1 และสายพนัธุ์ ใกล้ชิดในพืน้ที่
จังหวดัล าปาง

วณีาพร จันทะสินธุ์ ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวล์ าปาง ส านักพฒันาอาหารสัตว์

31 การศึกษาการปรับตัวของหญ้ารูซ่ีชนิดเตตระพลอยด์ 
สายพนัธุ์ Okinawa-1 และสายพนัธุ์ ใกล้ชิดในพืน้ที่
จังหวดักาฬสินธุ์

เกียรติศักด์ิ กล่ าเอม ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวก์าฬสินธุ์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

32 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๓๓ ลว ๖ ก.พ. ๖๐ ๐๒๑ ลว ๗ ก.พ. ๖๐ การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการ
บริการผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว ของศูนย์ควบคุม
พาหะน าโรคสัตว ์กรมปศุสัตว์

สินีพรรณ ภวูนันท์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์
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33 กษ ๐๖๐๗/๑๖๕ ลว ๙ ก.พ. ๖๐ ๐๒๓ ลว ๑๔ ก.พ. ๖๐ การใช้อาหารหยาบคุณภาพสูงทดแทนอาหารข้นเพือ่
ลดต้นทุนของระบบการผลิตน้ านม: โคนมและแพะนม

จีระศักด์ิ ชอบแต่ง ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

34 สมรรถนะการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมบอร์ ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่เล้ียงด้วยใบกระถินและมันเส้น
อัดเม็ด

รัตนา ข าเอียด ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

35 กษ ๐๖๐๗/๑๖๖ ลว ๙ ก.พ. ๖๐ ๐๒๔ ลว ๑๔ ก.พ. ๖๐ การประเมินการปรับตัวของข้าวโพดอาหารสัตว ์สาย
พนัธุ์ WS๔๐๒ WS๖๔๑๐ และ Suwan ๕ ส าหรับ
ท าข้าวโพดหมัก ในชุดดินบงึชะนัง จังหวดัสระแก้ว

ฆะฤทัย จันทร์ธบิดี ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

36 กษ ๐๖๐๗/๑๗๙ ลว ๑๐ ก.พ. ๖๐ ๐๒๕ ลว ๑๔ ก.พ. ๖๐ การประเมินการปรับตัวของข้าวโพดอาหารสัตว ์สาย
พนัธุ์ WS๔๐๒ WS๖๔๑๐ และ Suwan ๕ ส าหรับ
ท าข้าวโพดหมัก ในชุดดินโคราช จังหวดับรีุรัมย์

ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

37 กษ ๐๖๐๗/๑๙๓ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๐ ๐๒๖ ลว ๒๐ ก.พ. ๖๐ การประเมินการปรับตัวของข้าวโพดอาหารสัตวพ์นัธุ์
 WS๔๐๒ WS๖๔๑๐ และ Suwan๕ ส าหรับ
ข้าวโพดหมักในชุดดินเรณู จังหวดัล าปาง

วณีาพร จันทะสินธุ์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

38 กษ ๐๖๐๙/๐๒๒๔ ลว ๒๐ ก.พ. ๖๐ ๐๒๗ ลว ๒๐ ก.พ. ๖๐ ฤทธิ์ของสารสกัดข้าวหมากจากข้าวเหนียวงอกและไม่
งอกต่อเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักแสบในโคนม

จ ารัส เลิศศรี สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

39 กษ ๐๖๑๖(๒)/๐๖๖๐ ลว ๒๔ ก.พ. ๖๐ ๐๓๑ ลว ๗ มี.ค. ๖๐ การศึกษาการใช้ใบย่านางผสมในอาหาร ต่อ
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่เล้ียง
แบบปล่อย

รัตนา นึกเร็ว
อรรถพงษ ์คงรักษา

ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

40 กษ ๐๖๑๖/๕๗๙ ลว ๑๐ มี.ค. ๖๐ ๐๓๕ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๐ การสอบสวนโรคพษิสุนัขบา้ในพืน้ที่ ต าบลร่องจิก 
อ าเภอภเูรือ จังหวดัเลย ระหวา่งเดือนมกราคม-
กุมภาพนัธุ์ ๒๕๕๘

คณายศ กริอุณะ
ปญัญาวฒัน์ ใสกาง

ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

41 การศึกษาการปนเปือ้นเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจาก
โรงฆ่าสัตวภ์ายในประเทศไทยในพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

ปญัญาวฒัน์ ใสกาง
จุฬฉัตร จ าปรัีตน์

ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

42 กษ ๐๖๑๖/๕๗๘ ลว ๑๐ มี.ค. ๖๐ ๐๓๖ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๐ การรายงานสัตวป์ว่ยโรคอะนาพลาสโมซีสในโคนม
พืน้ที่จังหวดัหนองบวัล าภรูะหวา่งเดือนกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

กฤษณะ ผลไสว ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔
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43 กษ ๐๖๐๗/๒๗๘ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๐ ๐๓๘ ลว ๑๕ มี.ค. ๖๐ โภชนะที่ย่อยได้และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของ
เมล็ดฝ้าย

วรรณา อ่างทอง ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

44 กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๖๔ ลว ๑๕ ม.ีค. ๖๐ ๐๓๙ ลว ๑๖ มี.ค. ๖๐ การศึกษาปจัจัยเส่ียงการระบาดของโรคปากและเท้า
เปือ่ยในพืน้ที่จังหวดันครราชสีมา

รัชภมูิ เขียวสนาม
กฤษณะ ผลไสว

ปศุสัตวเ์ขต ๓ ปศุสัตวเ์ขต ๓

45 กษ ๐๖๑๓/๒๕๓ ลว ๑๗ มี.ค. ๖๐ ๐๔๐ ลว ๑๗ มี.ค. ๖๐ ความหลากหลายทางพนัธกุรรมสายแม่ในโคพืน้เมือง
ไทยด้วยการวเิคราะห ์ไมโทรคอน-เดรีย ดีเอ็นเอ

ณชัย ศราธพนัธุ์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

46 คู่มือ : การใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการผลิตปศุสัตว์ ณชัย ศราธพนัธุ์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

47 กษ ๐๖๑๖(๔)/๒๐๔ ลว ๓๐ มี.ค. ๖๐ ๐๔๑ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๐ ปจัจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบอืของ
เกษตรกรลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง

อนุรักษ ์ถาบตุร ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

48 ความคิดเหน็ต่อปจัจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการ
เล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร จังหวดัมหาสารคาม

อนุรักษ ์ถาบตุร ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

49 กษ ๐๖๐๗/๒๗๗ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๐ ๐๔๖ ลว ๒๑ มี.ค. ๖๐ การประเมินการปรับตัวของข้าวโพดอาหารสัตว ์
ส าหรับการหมักสายพนัธุ์ WS๔๐๒ WS๔๐๗ และ 
WS๖๔๑๐ ในชุดดินเชียงยืน จังหวดัมหาสารคาม

วชิรวทิย์ พชิวงค์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

50 การประเมินการปรับตัวของข้าวโพดอาหารสัตว ์
ส าหรับการหมักสายพนัธุ์ WS๔๐๒ WS๔๐๗ และ 
WS๖๔๑๐ ในชุดดินปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

สรายุทธ ์ไทยเกื้อ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

51 กษ ๐๖๑๖/๗๖๕ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๐ ๐๕๓ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๐ เปรียบเทียบการปนเปือ้นเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกร
จากสถานที่จ าหน่ายประเภทต่างๆ ในพืน้ที่จังหวดั
ราชบรีุ

สุวฒัน์ มลิจารย์
ศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักด์ิ

ปศุสัตวเ์ขต ๗ ปศุสัตวเ์ขต ๗

52 การปนเปือ้นเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตวจ์ากโรงฆ่าสัตว์
ของจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์ระหวา่งป ี๒๕๕๓-๒๕๕๗

ศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักด์ิ
สุวฒัน์ มลิจารย์

ปศุสัตวเ์ขต ๗ ปศุสัตวเ์ขต ๗

53 กษ ๐๖๑๖/๗๖๗ ลว ๒๘ มี.ค. ๖๐ ๐๕๔ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๐ การระบาดของโรคพษิสุนัขบา้ จังหวดัมหาสารคาม 
มีนาคม ๒๕๕๗ -มกราคม ๒๕๕๘

ศุภธดิา ภเิศก
อัญชลี ค าใสย์
มานะศักด์ิ สุดจริง

ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔
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54 การสอบสวนการระบาดของโรคเฮโมรายิก เซพติซี
เมีย จังหวดัมหาสารคาม มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๗

ศุภธดิา ภเิศก
อัญชลี ค าใสย์
มานะศักด์ิ สุดจริง

ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

55 กษ ๐๖๑๓/๒๙๐ ลว ๒๘ มี.ค. ๖๐ ๐๕๕ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๐ การหาค่าพารามิเตอร์และแนวโน้มทางพนัธกุรรม
ส าหรับลักษณะการใหผ้ลผลิตของโคนมในประเทศ
ไทยโดยใช้โมเดลวนัทดสอบหลายลักษณะ-หลายรอบ
การใหน้ม

สายัณห ์บวับาน ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

56 การเปรียบเทียบโมเดลทางพนัธกุรรมระหวา่งค่า
ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนแบบคงที่และ
ไม่คงที่ในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์โดยใช้โมเดลวนั
ทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม

สายัณห ์บวับาน ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

57 คู่มือ แนวทางการสร้างพอ่โคนมพนัธุ์ทรอปคิอล 
โฮลสไตน์

สายัณห ์บวับาน ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

58 กษ ๐๖๒๓/๔๙๐ ลว ๓๐ มี.ค. ๖๐ ๐๕๖ ลว ๓๐ มี.ค. ๖๐ การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกากดีดีจีเอสที่
น าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในป ี๒๕๕๖-๒๕๕๗

อรพรรณ วงศ์ค า กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

59 การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกูลเทนข้าวโพด
น าเข้าป ีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

อรพรรณ วงศ์ค า กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

60 กษ ๐๖๐๕/๒๕๙ ลว ๓ เม.ย. ๖๐ ๐๕๘ ลว ๓ เม.ย. ๖๐ การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพนัธุ์กบนิทร์บรีุ
ตอน ที่มีน าหนักส้ินสุดการขุนที่ ๔๕๐ และ ๖๐๐ 
กิโลกรัม

อ านวย พทุธรัตนัง
สุลิตา แพรอัตร

ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

61 กษ ๐๖๐๗/๔๓๗ ลว ๒๐ เม.ย. ๖๐ ๐๗๑ ลว ๒๐ เม.ย. ๖๐ คุณภาพซากของโคพืน้เมืองที่เล้ียงด้วยอาหารผสม
ครบส่วน (Total mixed ration, TMR)

อัศวนิ สายเชื้อ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

62 กษ ๐๖๐๕/๓๐๒ ลว ๑๒ เม.ย. ๖๐ ๐๖๙ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๐ สมรรถนะการผลิตไก่ไข่ในฟาร์มโคนมอินทรีย์ วโรชา จ าปารัตน์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์
63 กษ ๐๖๐๕/๓๐๓ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๐ ๐๗๐ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๐ การศึกษารูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ร่วมกับการเล้ียงโคนม

ในระบบอินทรีย์
วชิัย ทิพย์วงค์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

64 กษ ๐๖๑๔/๑๐๙๕ ลว ๒๔ เม.ย. ๖๐ ๐๗๓ ลว ๒๔ เม.ย. ๖๐ โครงการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพือ่ผลิตอาหารหยาบ
คุณภาพดี

นรชัย สหวศิิษฎ์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

65 กษ ๐๖๑๖/๑๐๐๔ ลว ๑๙ เม.ย. ๖๐ ๐๗๔ ลว ๑๙ เม.ย. ๖๐ การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่
เกษตรกร ตามพระราชด าริโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษาพืน้ที่บา้นน้ าสิงหเ์หนือ หมู่ที่ ๔ ต าบลท่า
ปลา อ าเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

รุ่งวสันต์ เพง็สุพรรณ์
สุนิสา แปน้งาม

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖
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66 กษ ๐๖๐๑/๗๙๘ ลว ๒๖ เม.ย. ๖๐ ๐๗๕ ลว ๒๗ เม.ย. ๖๐ การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบา้นใหห้น่วยงานใน
ภมูิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สุวภิา ภารัตตะ ส านักเลขานุการกรม ส านักเลขานุการกรม

67 กษ ๐๖๐๙/๐๕๑๔ ลว ๒๘ เม.ย. ๖๐ ๐๗๖ ลว ๒๘ เม.ย. ๖๐ การผลิต polyclonal antibodies ที่จ าเพาะต่อ 
matrix protein ของ influenza A virus เพือ่
การศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อ
สัตวป์กี

วชัรีภรณ์ สตารัตน์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

68 กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๓๘ ลว ๑๒ เม.ย. ๖๐ ๐๗๗ ลว ๑๒ เม.ย. ๖๐ การส ารวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรของจังหวดั
ในพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๘

คมชาย ศรีชาลี
เกียรติศักด์ิ หวัหมื่น

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

69 ความชุกโรคแท้งติดต่อในแพะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี เกียรติศักด์ิ หวัหมื่น
คมชาย ศรีชาลี

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

70 ปจัจัยที่มีอิทธพิลต่ออัตราการใหลู้กโดยใช้วธิกีารผสม
เทียมในแพะ

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

71 กษ ๐๖๑๒/๕๗๒ ลว ๒ เม.ย. ๖๐ ๐๗๘ ลว ๓ เม.ย. ๖๐ ความคุ้มโรคข้ามกันของวคัซีนโรคปากและเท้าเปือ่ย
ส าหรับโค กระบอืแพะ แกะ ไทป ์เอ สเตรนต่างๆ

ไชยา สง่าประโคน
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

72 ศึกษาการเตรียมวคัซีนรวมอหวิาต์เปน็-ไก่ และกาฬ
โรคเปด็

คณิตา ภาสะฐิติ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

73 เปรียบเทียบความเร็วรอบปัน่ต่อคุณภาพแอนติเจนบรู
เซลโลซิสชนิดโรสเบงกอล

คณิตา ภาสะฐิติ
วรีชาย ปูสู่งเนิน

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

74 กษ ๐๖๐๖/๘๙๗ ลว ๔ พ.ค. ๖๐ ๐๘๐ ลว ๔ พ.ค. ๖๐ การสังเคราะหก์ารวจิัยพฒันาด้านโคเนื้อและกระบอื 
ระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙

กัลยา ฦๅชา กองแผนงาน กองแผนงาน

75 การวเิคราะหก์ารบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์
กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏบิติังานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
(สงป.๓๐๑)

มณีรัตน์ งานพพิฒัน์มงคล กองแผนงาน กองแผนงาน

76 กษ ๐๖๐๙/๐๕๖๐ ลว ๙ พ.ค. ๖๐ ๐๘๒ ลว ๘ พ.ค. ๖๐ การใช้ HPLC ตรวจหาปริมาณยาปฏชิีวนะกลุ่ม 
Tetracycline,Sulfonamide และ 
Fluoroquinolone จากตัวอย่างเนื้อสัตวท์ี่ใหผ้ลบวก
ต่อวธิจีุลินทรีย์วเิคราะห์

กมลรัตน์ ครุธาโรจน์
จ ารัส เลิศศรี

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

77 กษ ๐๖๐๙/๐๕๕๙ ลว ๘ พ.ค. ๖๐ ๐๘๑ ลว ๘ พ.ค. ๖๐ "รายงานสัตวป์า่วย: โรคเมลิออยด์ในนกแก้วของฟาร์ม
เพาะเล้ียงในจังหวดัชลบรีุ"

ชัยยงค์ ลาก า
ชัยวลัญช์ ตุนาค
ฤชุดา กาญจนเพญ็

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ
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78 กษ ๐๖๑๑/๗๘๔๔ ลว ๘ พ.ค. ๖๐ ๐๘๔ ลว ๘ พ.ค. ๖๐ การพฒันาและตรวจสอบความใช้ได้ของการวเิคราะห์
เชื้อซัลโมเนลลาด้วยวธิเีพาะเชื้อมาตรฐาน ISO 6579

สุทธพิร พริิยายน ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

79 การพฒันาชุดทดสอบยาปฏชิีวนะในกระบวนผลิต
อาหารสัตว ์โดยวธิทีดสอบทางจุลชีววทิยา

สุทธพิร พริิยายน ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

80 กษ ๐๖๐๘/๔๐๒ ลว ๑๗ พ.ค. ๖๐ ๐๘๖ ลว ๑๗ พ.ค. ๖๐ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบยีน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตวร์ายครัวเรือนของเจ้าหน้าที่กรม
ปศุสัตว์

พศินุ บ ารุงพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

81 กษ ๐๖๐๗/๕๔๑ ลว ๑๖ พ.ค. ๖๐ ๐๘๗ ลว ๑๘ พ.ค. ๖๐ โครงการทดสอบสาธติการใช้อาหารทีเอ็มอาร์เล่ียงแม่
โคระยะใหน้มในฟาร์มเกษตรกร

วฒิุพนัธุ์ เนตรวชิัย ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

82 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๙๕๖ ลว ๒๙ พ.ค. ๖๐ ๐๙๒ ลว ๓๐ พ.ค. ๖๐ การประมาณการจ านวนประชากรสุนัขบา้ในพืน้ที่
อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานีโดยการจับมาท า
เคร่ืองหมายแล้วจับซ้ า

วไิลภรณ์ วงศ์พฤกษสูง ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

83 สถานการณ์โรคพษิสุนัขบา้ของสัตวใ์นประเทศไทย
ต้ังแต่ป ี๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙

วไิลภรณ์ วงศ์พฤกษสูง ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

84 กษ ๐๖๐๒/๒๙๒๗ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๐ ๐๙๓ ลว ๓๐ พ.ค. ๖๐ การประเมินผลโครงการบริหารการตรวจสุขภาพ
ประจ าปบีคุลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว ์
(กรณีศึกษาปงีบประมาณ ๒๕๕๙)

ปยิะนาถ พมุดวง กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

85 คู่มือปฏบิติังานการจัดสวสัดิการภายในกรมปศุสัตว์ ปยิะนาถ พมุดวง กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

86 กษ ๐๖๐๗/๕๖๒ ลว ๕ มิ.ย. ๖๐ ๐๙๕ ลว ๕ มิ.ย. ๖๐ การพฒันาต่อยอดเคร่ืองมือส าหรับท าอาหารหมักอัด
ก้อน

จีระศักด์ิ ชอบแต่ง ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

87 กษ ๐๖๑๙/๗๖๔ ลว ๗ มิ.ย. ๖๐ ๐๙๘ ลว ๗ มิ.ย. ๖๐ คู่มือการปฏบิติังาน: ส าหรับบคุลากรกรมปศุสัตวท์ี่จะ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิติัการวจิัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ

อัครินทร์ โมกไธสง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

88 คู่มือการด าเนินการจัดประชุมและการเตรียมตัวเข้า
ร่วมประชุมระหวา่งประเทศ

อัครินทร์ โมกไธสง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

89 กษ ๐๖๐๕/๔๒๔ ลว ๗ มิ.ย. ๖๐ ๐๙๙ ลว ๗ มิ.ย. ๖๐ วอเตอร์ฟตูปรินต์ของการผลิตเนื้อโคของไทย กัลยา บญุญานุวตัร ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์
90 กษ ๐๖๑๖/๑๓๔๔ ลว ๗ มิ.ย. ๖๐ ๑๐๐ ลว ๗ มิ.ย. ๖๐ การศึกษาสภาพการเล้ียงสุกรและทัศนคติของ

เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรต่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มใน
จังหวดัเพชรบรูณ์

มนต์วจี ชูดวง
สุทิน ฉากมงคล

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖
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91 การศึกษาความรู้และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสารเร่ง
เนื้อแดง และพฤติกรรมการบริโภคส่ือ ของผู้เล้ียงโค
เนื้อในพืน้ที่จังหวดัเพชรบรูณ์

มนต์วจี ชูดวง
สืบชาติ สัจจวาทิต

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

92 กษ ๐๖๐๒/๓๒๘๖ ลว ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ๑๐๑ ลว ๑๓ มิ.ย. ๖๐ การขออัตราก าลังเพิม่ใหม่ของกรมปศุสัตวเ์พือ่ปฏบิติั
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ไตรเทพ ณรงค์อินทร์
รววิรรณ สุวรรณพนัธ์

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

93 คู่มือการเล่ีอนเงินเดือนข้าราชการ กรมปศุสัตว์ ทัศนีย์ ภเูขาทอง
ไตรเทพ ณรงค์อินทร์

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

94 การเล่ือนระดับต าแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป
ระดับช านาญงาน และประเภทวชิาการระดับช านาญ
การ และระดับช านาญการพเิศษ กรมปศุสัตว์

ทัศนีย์ ภเูขาทอง
รววีรรณ มรรควนิ
วนัวษิา ชมภวูเิศษ

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

95 การปรับปรุงโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในของ
ส านักงานปศุสัตวเ์ขตและส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดั

รววิรรณ สุวรรณพนัธ์
ศศิธร จารุพงศกร

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

96 คู่มือปฏบิติังานจัดการบริหารกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์

วนัวษิา ชมภวูเิศษ
ไตรเทพ ณรงค์อินทร์

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

97 คู่มือการคัดเลือกคุณสมบติั เพือ่เข้าสู่การประเมิน
บคุคลและผลงาน

สุนิภา ดิษฎาวรีะวฒัน์
อัครเดช รัตนวไิล

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

98 สิทธแิละประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าเมื่อพน้จากส่วนราชการ ป ี๒๕๖๐

บญุศรี ทองผ่องสวสัด์ิ กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

99 การด าเนินการเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินทดแทน กรณี
พนักงานราชการประสบอุบติัเหตุเนื่องจากการ
ปฏบิติังานใหร้าชการกรมปศุสัตว์

บญุศรี ทองผ่องสวสัด์ิ
ชื่นกมล มงคลสิลป์

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

100 คู่มือการปฏบิติังานการฌาปนกิจสงเคราะห ์กรมปศุ
สัตว์

วนัเพญ็ เอกชน กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

101 กษ ๐๖๑๖/๑๔๑๔ ลว ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ๑๐๒ ลว ๑๖ มิ.ย. ๖๐ การศึกษาการปนเปือ้นเชื้อ Salmonella spp. และ
เชื้อ Stapylococcus aureus ในเนื้อสัตวร์ะหวา่ง
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตวแ์ละโรงฆ่าสัตวใ์นพืน้ที่
ภาคเหนือตอนล่าง ปงีบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

สุทิน ฉากมงคล
มนต์จี ชูดวง

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖
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102 กษ ๐๖๐๙/๐๗๕๗ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ๑๐๔ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๐ การสอบสวนโรคทางอณูชีววทิยาของโรคมาเร็กซ์ใน
ฟาร์มไก่ไข่ในจังหวดัระนอง

นันทพร วนัดี
ใกล้รุ่ง ทนสระน้อย
อาภาพร ดอกพฒุ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

103 กษ ๐๖๑๖/๑๔๘๑ ลว ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ๑๐๕ ลว ๒๐ มิ.ย. ๖๐ ปจัจัยเส่ียงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปือ่ย
ในโคนมของจังหวดัสุโขทัยป ี๒๕๕๙

ทวโีชค ละม้ายศรี
กวนินาถ บรูณตระกูล

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

104 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคปากและ
เท้าเปือ่ยของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม

ทวโีชค ละม้ายศรี
กวนินาถ บรูณตระกูล

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

105 ประสิทธภิาพของสมุนไพร ดีปลี ลูกใต้ใบ และ
บอระเพด็เปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธเิตตรามิซอ
ลในการก าจัดไข่พยาธภิายในของไก่พืน้เมือง

กวนินาถ บรูณตระกูล
ทวโีชค ละม้ายศรี

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

106 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๓๖๗ ลว ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ๑๑๓ ลว ๑๔ ก.ค. ๖๐ การศึกษาความชุกทางซีรัมวทิยาของโรคบรูเซลลา
และปจัจัยเส่ียงของการเกิดโรค ความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏบิติัของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะแกะของประเทศ
ไทย

พทัธห์ทัย พพิฒันธนากิจ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

107 คู่มือการปอ้งกันควบคุมโรคระบาดสัตวท์ี่ส าคัญ 
ส าหรับเจ้าที่ปศุสัตว์

พทัธห์ทัย พพิฒันธนากิจ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

108 กษ ๐๖๑๕/๑๖๙๔ ลว ๑๓ ก.ค. ๖๐ ๑๑๔ ลว ๑๔ ก.ค. ๖๐ การศึกษาองค์ประกอบของน้ านมดิบในระบบฟาร์ม
โคนมอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

วนัวสิาข์ แย้มมีกล่ิน ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

109 คู่มือการตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตวอ์ินทรีย์
 ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

วนัวสิาข์ แย้มมีกล่ิน ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

110 การรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดี ส าหรับหอ้งเย็น
เก็บสินค้าปศุสัตวแ์ช่แข็งเพือ่การส่งออก

โฮฬาร กิจปรีดาบริสุทธ์ ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

111 กษ ๐๖๐๒/๒๙๔๘ ลว ๑๔ ก.ค. ๖๐ ๑๑๕ ลว ๑๔ ก.ค. ๖๐ การสอบสวนวนิัย กรณีทุจริตเงินโครงการธนาคารโค-
กระบอื

กฤชฐา นาควจิิตร
และคณะ

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

112 การใหค้วามเหน็หรือข้อเสนอแนะในการสอบสวน
วนิัย กรณีทุจริตเบกิเงินรักษาพยาบาลเปน็เท็จ

กฤชฐา นาควจิิตร
และคณะ

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

113 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กรณีสัตวข์องทางราชการสูญหายและถูก
จ าหน่ายออกไปจากบญัชีโดยไม่มีหลักฐาน

กฤชฐา นาควจิิตร
และคณะ

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
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114 กษ ๐๖๒๓/๑๐๒๒ ลว ๑๓ ก.ค. ๖๐ ๑๑๖ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๐ การพฒันาระบบควบคุมยาสัตว ์วตัถุอันตราย 
(ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อ) และเชื้อด้ือยาในการเล้ียง

ศศิ เจริญพจน์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

115 กษ ๐๖๐๙/๐๙๐๒ ลว ๒๔ ก.ค. ๖๐ ๑๑๘ ลว ๒๔ ก.ค. ๖๐ ระบาดวทิยาของโรคไข้คิวในสัตวเ์ค้ียวเอื้อง ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย 
ป ี๒๕๕๕-๒๕๕๖

ภทัริน โอภาสชัยทัตต์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

116 กษ ๐๖๑๙/๙๗๒ ลว ๒๔ ก.ค. ๖๐ ๑๑๙ ลว ๒๕ ก.ค. ๖๐ คู่มือการปฏบิติังานด้านปศุสัตวข์องประเทศไทย
ภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมประชาชาติแหง่
อาเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

บณุฑริกา กระจ่างวงษ์
พรทิพา โรจนแสง

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

117 การศึกษาข้อก าหนดการเข้าสุกรมีชีวติและซากสุกร 
ภายใต้มาตรการสุขอนามัยสัตว ์(SPS)

บณุฑริกา กระจ่างวงษ์
พรทิพา โรจนแสง

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

118 กษ ๐๖๐๕/(๐๒๐๕.๓๒/๖๓๕) ลว ๒๖ ก.ค. ๖๐๑๒๑ ลว ๒๖ ก.ค. ๖๐ การเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซาก และการตัดแต่งซาก
ของแพะซาแนนเพศผู้

ด ารัส ชาตรีวงศ์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

119 กษ ๐๖๐๙/๐๙๓๕ ลว ๑ ส.ค. ๖๐ ๑๒๒ ลว ๑ ส.ค. ๖๐ การศึกษาการด้ือยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย 
Enterotoxigenic Escherichia coli และ 
commensal Escherichia coli ในสุกร และ
ส่ิงแวดล้อม

นางสุภาพร จ๋วงพานิช
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

120 กษ ๐๖๐๙/๐๙๓๙ ลว ๒ ส.ค. ๖๐ ๑๒๓ ลว ๒ ส.ค. ๖๐ การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของโอกาสที่เชื้อ
ไวรัสพษิสุนัขบา้จะปนเปือ้นสู่ผู้ปฏบิติังาน

อรุณพรรณ ดุงสูงเนิน
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

121 กษ ๐๖๐๗/๙๘๘ ลว ๘ ส.ค. ๖๐ ๑๒๖ ลว ๙ ส.ค. ๖๐ สมรรถนะการผลิตและประสิทธภิาพการใช้อาหาร
ของโคพืน้เมืองสายใต้เพศผู้ที่เล้ียงขุนโดยใช้อาหาร
ผสมครบส่วน (TMR)

จีระศักด์ิ ชอบแต่ง ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวส์ตูล

122 กษ ๐๖๑๔/๒๑๕๗ ลว ๙ ส.ค. ๖๐ ๑๒๘ ลว ๙ ส.ค. ๖๐ การพฒันาผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตนมแพะส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะจังหวดันนทบรีุ

เอื้องพลอย ใจลังกา กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

123 การศึกษาผลการปรับปรุงกระบวนการในการแปรรูป
นมแพะพาสเจอร์ไรส์ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะจังหวดันนทบรีุ

ดร.อ าพล วริทธธิรรม กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

124 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๐๖๒ ลว ๓๑ ก.ค. ๖๐ ๑๒๙ ลว ๑๕ ส.ค. ๖๐ การใช้แผนภมูิควบคุมติดตามคุณภาพน้ านมดิบโคนม
 จังหวดัพทัลุง

ก าชัย กิจศิลป์
อิสมาแอล ยุมาดีน

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

125 การสอบสวนโรคทางเมตาบอลิกในโคนมจังหวดัชุมพร อิสมาแอล ยุมาดีน
ก าชัย กิจศิลป์

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘
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126 เปล่ียนชื่อ 
การศึกษาพารามิเตอร์ส าหรับตรวจหาภาวะกรดเกิน
ในกระเพาะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันในโคนมจังหวดั
ชุมพร

อิสมาแอล ยุมาดีน
ก าชัย กิจศิลป์

ปศุสัตวเ์ขต ๘

127 กษ ๐๖๑๖/๒๐๑๕ ลว ๑๑ ส.ค. ๖๐ ๑๓๐ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๐ การเฝ้าระวงัและควบคุมโรคสเตร็บโตค็อกคัส ซูอิส 
ในพืน้ที่จังหวดัเพชรบรูณ์ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

พรหมภสัสร วฒิุจิรัฐิติกาล
ณัฐสิทธิ์ พรหมเมือง

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

128 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการปอ้งกันโรค
ปากและเท้าเปือ่ยของผู้น าโค-กระบอื เข้าตลาดนัดค้า
สัตวใ์นพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๖

วฒัน์วทิย์ นาคต้อย
วภิาพร เฟือ่งฟุง้

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

129 ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ลูกแตงโมปา่และยาถ่าย
พยาธเิพือ่ถ่ายพยาธใินแพะ

วฒัน์วทิย์ นาคต้อย
แสกสิทธิ์ สิงหแ์จ่ม

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

130 การประเมินระบบปอ้งกันโรคเบือ้งต้นในการเล้ียงโค
นมในพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๖

วภิาพร เฟือ้งฟุง้
วฒัน์วทิย์ นาคต้อย

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

131 การศึกษาความแตกต่างของภาวะระดับภมูิคุ้มกันโรค
ปากและเท้าเปือ่ยในโคเนื้อและโคนมภายหลังการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคปากและเท้าเปือ่ย ชนิด 
Monovalent O และ Bivalent (O และ A)

วภิาพร เฟือ้งฟุง้
วฒัน์วทิย์ นาคต้อย

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

132 ระดับแอนติบอดีต่อวคัซีนโรคปากและเท้าเปือ่ยของ
โคนมที่แพว้คัซีน ในพืน้ที่จังหวดัสุโขทัย

ทว ีเกตุขุนทด 
เสกสิทธ ิสิงหแ์จ่ม

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

133 การศึกษาปริมาณน้ านมภายหลังการฉีดวคัซีนปอ้งกัน
โรคปากและเท้าเปือ่ยของโคนมจังหวดัสุโขทัย

ทว ีเกตุขุนทด 
วฒัน์วทิย์ นาคต้อย

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

134 กษ ๐๖๑๒/๑๔๒๔ ลว ๒๑ ส.ค. ๖๐ ๑๓๒ ลว ๒๑ ส.ค. ๖๐ ประสิทธภิาพของวคัซีนอหวิาต์เปด็-ไก่ชนิดน้ ามัน วรพร ปูสู่งเนิน ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์
135 กษ ๐๖๑๘/๖๘๔ ลว ๒๒ ส.ค. ๖๐ ๑๓๕ ลว ๒๘ ส.ค. ๖๐ การศึกษาแนวโน้มผลการด าเนินการตามตัวชี้วดัของ

กรมปศุสัตว์
จตุพร ปดัถา กลุ่มพฒันาระบบริหาร กลุ่มพฒันาระบบริหาร

136 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๗๕๙ ลว ๒๓ ส.ค. ๖๐ ๑๓๗ ลว ๒๙ ส.ค. ๖๐ การประเมินการใช้เหยื่อส าหรับวคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ชนิดกินในสุนัขในประเทศไทย

การุณ ชนะชัย ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์
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137 กษ ๐๖๐๙/๑๐๔๔ ลว ๓๐ ส.ค. ๖๐ ๑๔๓ ลว ๓๐ ส.ค. ๖๐ การด้ือต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli 
จากล าไส้สุกรและไก่เนื้อ และความสัมพนัธก์ับการใช้
ยาต้านจุลชีพในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

กมลสิริ ภมูิภมร
จุฑามาส ค าแหง
ลลิตา บญุปราบ
ชาลิณี พวัพนั

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

138 กษ ๐๖๐๕/๖๑๑ ลว ๒๙ ส.ค. ๖๐ ๑๔๑ ลว ๓๐ ส.ค. ๖๐ การศึกษาสมการต้นทุนการผลิตและประสิทธภิาพ
การผลิตไก่โรดไทยของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์วจิัย
และบ ารุงพนัธุ์สัตวอ์ุดรธานี

ประพฤทธิ์ จงใจภกัด์ิ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

139 กษ ๐๖๐๕/๖๑๒ ลว ๒๙ ส.ค. ๖๐ ๑๔๐ ลว ๓๐ ส.ค. ๖๐ ผลผลิตไข่ของไก่โรดไทยในระบบการเล้ียงแบบอินทรีย์ วา่ที่ ร.ต.กฤษณะ อินไข่ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

140 กษ ๐๖๐๕/๖๑๗ ลว ๓๑ ส.ค. ๖๐ ๑๔๒ ลว ๓๑ ส.ค. ๖๐ ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่
พืน้เมืองพนัธุ์เหลืองขาวกบนิทร์ภายใต้สภาพการ
เล้ียงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในภาคเหนือ
ตอนล่าง

วฒันา เหล่าทอง ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

141 กษ ๐๖๐๗/๑๑๐๓ ลว ๖ ก.ย. ๖๐ ๑๔๙ ลว ๖ ก.ย. ๖๐ ผลของการใช้กระถินผสมมันเส้นหมัก เปน็อาหาร
แพะขุน และการยอมรับของเกษตรกร ผู้เล้ียงแพะ-
แกะแปลงใหญ่ อ าเภอสวนผ้ึง จังหวดัราชบรีุ

ขวญัชัย เนตรน้อย ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบรีุ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

142 กษ ๐๖๐๗/๑๑๐๔ ลว ๖ ก.ย. ๖๐ ๑๕๐ ลว ๖ ก.ย. ๖๐ การจ าแนกพนัธุ์หญ้าเนเปยีร์ด้วยลักษณะสัณฐาน
วทิยาและลายพมิพดี์เอ็นเอโดยใช้เคร่ืองหมาย 
Inter-simple sequence repeat (ISSR)

เยาวลักษณ์ แหม่งปงั ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ส านักพฒันาอาหารสัตว์

143 กษ ๐๖๑๙/๑๒๓๒ ลว ๗ ก.ย. ๖๐ ๑๕๑ ลว ๗ ก.ย. ๖๐ การศึกษาการจัดท าความร่วมมือทางวชิาการด้าน
การปศุสัตวร์ะหวา่งราชอาณาจักรไทยกับประเทศ
เพือ่นบา้น ๔ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพชูา สหพนัธรัฐมาเล
เชียและสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์) ระหวา่งป ี
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

พจณา สากระแสร์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

144 ความพงึพอใจในการติดต่อประสานงานความร่วมมือ
ทางวชิาการด้านปศุสัตวร์ะหวา่งประเทศ

พจณา สากระแสร์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

145 กษ ๐๖๑๖๖(๓)/๓๓๖๗ ลว ๓๑ ส.ค. ๖๐ ๑๕๓ ลว ๗ ก.ย. ๖๐ คู่มือการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต ๓

กนกอร รัตนพนัธุ์ ปศุสัตวเ์ขต ๓ ปศุสัตวเ์ขต ๓
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146 กษ ๐๖๐๙/๑๑๐๓ ลว ๘ ก.ย. ๖๐ ๑๖๐ ลว ๘ ก.ย. ๖๐ การตรวจหาเชื้อ Mycobacterium bovis โดยใช้
เทคนิค in situ hybridization ในอวยัวะของกระบอื

ลักขณา รามริน
เจษฎา รัตโณภาส
เรขา คณิตพนัธ์
นิตยา ศรีแก้วเขียว

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

147 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๙๔๐ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ๑๖๑ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๐ การวจิัยเชิงสังเกตของความคงอยู่ของภมูิคุ้มกันโรค
ปากและเท้าเปือ่ยจากแม่สู่ลูกในลูกโค เพือ่การ
สนับสนุนแผนการท าวคัซีนโรคปากและเท้าเปือ่ยใน
ระดับประเทศ

ทศพล เดชยง ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

148 กษ ๐๖๑๖/๒๔๙๑ ลว ๖ ก.ย. ๖๐ ๑๕๗ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ความรู้ ทัศนคติ และวธิปีฏบิติัในการปอ้งกัน และ
ควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) ของ
เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ้ในพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย

ชนินทร์ น่าชม
หฤทัย รุ่งเรือง

ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

149 กษ ๐๖๑๖/๒๔๙๐ ลว ๖ ก.ย. ๖๐ ๑๕๘ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ การส ารวจความชุกของโรคมาลาเรียไก่งวงในพืน้ที่
จังหวดัเลย

คณายศ กริอุณะ
อาจอง อ่อนหวาน

ปศุสัตวเ์ขต ๔ ปศุสัตวเ์ขต ๔

150 กษ ๐๖๑๖(๑)/๑๗๑๖ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ๑๕๙ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ กรณีศึกษาปริมาณแบคทีเรียปนเปือ้นในน้ านมดิบของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม ภายใต้ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคนมของสหกรณ์โคนม
ไทยมิลค์ จ ากัด

ณัฐ สวาสด์ิรัตน์
นิยม ดาวศรี

ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

151 กษ ๐๖๑๖/๒๒๒๙ ลว ๗ ก.ย. ๖๐ ๑๖๒ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๐ การปนเปือ้นเชื้อ Salmonella spp. และ 
Staphylococcus aureus ที่โรงฆ่าสัตวแ์ละสถานที่
จ าหน่ายเนื้อส้ตวใ์นจังหวดัตาก ปงีบประมาณ 
๒๕๕๗-๒๕๕๙

จ ารัส เข่งวา
นิยม ดาวศรี

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

152 ศึกษาการปนเปือ้นเชื้อโคลิฟอร์มของมีด เขียง และ
มือผู้ประกอบการในโครงการสถานที่ จ าหน่าย
เนื้อสัตวส์ะอาด จังหวดันครสวรรค์

พทุธชาด คาดสนิท
ยุพาพร นักบญุ

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

153 กษ ๐๖๐๗/๑๑๒๑ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ๑๖๓ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๐ การประเมินประสิทธภิาพการใช้ข้าวโพดหมักส าหรับ
การเล้ียงโคนมของเกษตรกรราย่อยในจังหวดัสุโขทัย

ประพนัธ ์เสียงเพราะ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

154 กษ ๐๖๐๗/๑๑๒๒ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ๑๖๔ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๐ ผลของการใช้ใบกระถินหมักเปน็แหล่งโปรตีนใน
อาหารผสมครบส่วนต่อประสิทธภิาพการใหผ้ลผลิต
น้ านมของโคนม

ธนวงศ์ วงศ์เนียม ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์
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155 กษ ๐๖๐๗/๑๑๒๓ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ๑๖๕ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๐ การทดสอบการใช้หญ้าแพงโกลาแหง้ในอาหารผสม
ครบส่วนขุนโคเนื้อลูกผสมบราหม์ัน

เทวญั จันทร์โคตร ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

156 กษ ๐๖๐๕/๖๓๗ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ๑๖๖ ลว ๑๔ ก.ย. ๖๐ อัตราพนัธกุรรมและสหสัมพนัธท์างพนัธกุรรมของ
น้ าหนักและสัดส่วนร่างกายในโคพนัธุ์ตาก

กุลภทัร์ โพธกินิษฐ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

157 กษ ๐๖๐๕/๖๔๐ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ๑๖๗ ลว ๑๔ ก.ย. ๖๐ ผลผลิตไข่และต้นทุนการผลิตลูกของไก่พืน้เมือง
ประดู่หางด าเชียงใหม่ เมื่อเล้ียงในระบบกรงตับของ
เกษตรกร

ดรุณี โสภา ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

158 กษ ๐๖๐๕/(๐๖๐๕.๓๕/๒๐๘) ลว ๑๑ ก.ย. ๖๐๑๖๘ ลว ๑๔ ก.ย. ๖๐ การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพนัธกุรรม และ
สหสัมพนัธกุรรมแพะพืน้เมืองภาคใต้ของศูนย์วจิัย
และบ ารุงพนัธุ์สัตวต์รัง

สวสัด์ิ คงหนู ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

159 กษ ๐๖๐๗/๑๑๖๘ ลว ๒๐ ก.ย. ๖๐ ๑๗๒ ลว ๒๐ ก.ย. ๖๐ สมรรถนะการผลิตของแพะลูกผสมบอร์ ๕๐% ที่
เล้ียงด้วยใบหม่อนหมักเปน็อาหารหยาบหลักและ
เสริมด้วยอาหารข้นหรือกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามัน

ขบวน อินทรักษ์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

160 กษ ๐๖๑๖/๒๓๒๔ ลว ๑๕ ก.ย. ๖๐ ๑๗๓ ลว ๑๕ ก.ย. ๖๐ ความชุกและปจัจัยเส่ียงของเชื้อซัลโมเนลลาใน
เนื้อสัตวท์ี่จ าหน่ายจากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว ์ใน
จังหวดัพษิณุโลก

ธรีะ นววภิาพนัธ์
อารัมภร์ี อุทาน

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

161 การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่ง ชนิดของเนื้อสัตว ์
สถานที่เก็บตัวอย่าง และการปนเปือ้นของเชื้อซัล
โมเนลลา ในเนื้อสัตวจ์ากโรงฆ่าสัตวแ์ละสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตวใ์นพืน้ที่จังหวดัตาก ระหวา่งป ีพ .ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๕๙

ตะวนั พรมศิลา
สุราษฎร์ สัทธงิ

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

162 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๒๙๗ ลว ๑๓ ก.ย. ๖๐ ๑๗๖ ลว ๒๒ ก.ย. ๖๐ การศึกษาสถานการณ์จ านวนปศุสัตวแ์ละการตลาดใน
เขตปศุสัตวท์ี่ ๘

ฉัตรฐาพงค์ คงทุง ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

163 ผลตอบแทนการผลิตเมล็ดข้าวโพดพนัธุ์สุวรรณ ๕ ใน
ดินชุดสว ีจังหวดัสุราษฎร์ธานี

สมเกียรติ กิจรุ่งโรจน์
ขบวน อินทรักษ์
โกศล สมมะลวน
เยี่ยม คงสวสัด์ิ

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

164 กษ ๐๖๑๖(๒)/๗๒๘๖ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๐ ๑๗๙ ลว ๓ ต.ค. ๖๐ การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวท์ี่ผลิตจาก
โรงงานผลิตอาหารสัตว ์เขตพืน้ที่จังหวดัฉะเชิงเทรา
ปงีบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ยุพาพร นักบญุ ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒
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165 การส ารวจการปนเปือ้นเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว ์จาก
โรงฆ่าสัตวแ์ละสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว ์เขตพืน้ที่
จังหวดัสมุทรปราการ

มนัสกิจ พลศรี ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

166 การศึกษาการปนเปือ้นเชื้อจุลินทรีย์เพือ่พฒันา
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตวจ์ังหวดัตราด

กุลววิฒัน์ กะการดี ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

167 กษ ๐๖๑๖/๒๔๘๐ ลว ๒ ต.ค. ๖๐ ๑๘๐ ลว ๓ ต.ค. ๖๐ ความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรเครือข่ายผู้
เล้ียงกระบอืภายใต้โครงการพฒันาพนัธกุรรมกระบอื
ปลักในพืน้ที่จังหวดัอุทัยธานี

รุจิรา ศรีจันทร์ ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

168 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๑๗๗ ลว ๒ ต.ค. ๖๐ ๑๘๕ ลว ๓ ต.ค. ๖๐ ลักษณะทางระบาดวทิยาของการตายปริศนาของโค
นมในกลุ่มเกษตรกร พืน้ที่อ าเภอชะอ า และท่ายาง จ.
เพชรบรีุ ตุลาคม ๒๕๕๘

เขมพรรษ บญุโญ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

169 กษ ๐๖๑๖(๒)/๓๔๐๕ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ ๑๙๑ ลว ๔ ต.ค. ๖๐ การศึกษาสภาพการเล้ียงกระบอืและความพงึพอใจ
ของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบอืในจังหวดัปราจีนบรีุ

อดิศร กมลกลทีป์
วรลักษณ์ เทียมเก่า

ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

170 ความต้องการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร
ในพืน้ที่จังหวดัปราจีนบรีุ

วรลักษณ์ เทียมเก่า
อดิศร กมลกลทีป์

ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

171 กษ๐๖๑๖(๒)/๑๙๕๖ ลว ๕ ต.ค. ๖๐ ๑๙๔ ลว ๕ ต.ค. ๖๐ การศึกษาคุณภาพน้ านมดิบของศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบจังหวดัสระบรีุ ตามโครงการอาการเสริม (นม) 
โรงเรียน ระหวา่งป ี๒๕๕๗-๒๕๖๐

นิยม ดาวศรี
ณัฐ สวาสด์ิรัตน์

ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

172 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๒๑๓ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ ๑๙๖ ลว ๖ ต.ค. ๖๐ คู่มือการเฝ้าระวงัโรคพษิสุนัขบา้ทางอาการโดยใช้
ระบบรายงาน Thai Rabies Net

นายถนอม น้อยหมอ
นางสาวอรปวณ์ี สการะเศรณี

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

173 การวเิคราะหร์ะบาดวทิยาโรคปากและเท้าเปือ่ยของ
ประเทศไทย ป ี๒๕๕๗-๒๕๕๙ จากข้อมูลการรายงาน
โรคผ่านระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคระบาด
สัตว ์(e-Smart Surveillance)

นายถนอม น้อยหมอ
นายวรีพงษ ์ธนพงศ์ธรรม

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

174 กษ ๐๖๑๖(๒)/๓๕๐๖ ลว ๖ ต.ค. ๖๐ ๒๐๑ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่ง
พลังงานในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพซากของไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์

อรรถพงษ ์คงรักษา
และคณะ

ปศุสัตวเ์ขต ๒ ปศุสัตวเ์ขต ๒

175 กษ ๐๖๐๕/๗๑๖ ลว ๑๘ ต.ค. ๖๐ ๑๙๗ ลว ๑๑ ต.ค. ๖๐ สมรรถภาพการผลิตของไก่พืน้เมืองเหลืองหางขาว
กบนิทร์บรีุในสภาพฟาร์มรัฐบาลและเกษตรกรราย
ย่อยในจังหวดัฉะเชิงเทรา

สรุศักด์ิ โสภณจิตร ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์
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176 กษ ๐๖๐๙/๑๒๓๔ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ ๒๐๓ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ โรคติดเชื้อที่ส าคัญในเปด็และการตรวจวนิิจฉัยทาง
หอ้งปฏบิติัการ

นฤพล พร้อมขุนทด สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

177 กษ ๐๖๐๙/๑๒๓๕ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ ๒๐๔ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ การแยกเชื้อ Avian coronaviruses ในเปด็ คร้ังแรก
ในประเทศไทย

นฤพล พร้อมขุนทด สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

178 กษ ๐๖๐๙/๑๒๓๖ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ ๒๐๕ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๐ การวนิิจฉัยแยกโครงการกล่องเสียงอักเสบติดต่อโรค
ฝีดาษเปยีกในไก่โดยวธิ ีmultiplex PCR

นฤพล พร้อมขุนทด สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

179 กษ ๐๖๐๕/๗๒๖ ลว ๑๘ ต.ค. ๖๐ ๒๐๗ ลว ๑๘ ต.ค. ๖๐ ผลของการใช้แสงต่อสมรรถนะสืบพนัธุ์ของไก่งวงพนัธุ์
เบลท์สวลิล์สมอลไวท์ ในศูนย์วจิัยและบ ารุงพนัธุ์สัตว์
เลย

อัษฎาวฒิุ พนัธเสริม ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

180 กษ ๐๖๐๗/๑๔๓๐ ลว ๙ พ.ย. ๖๐ ๒๒๒ ลว ๙ พ.ย. ๖๐ คู่มือการตรวจประเมินการปฏบิติัทางการเกษตรที่ดี 
ส าหรับพชือาหารสัตว์

เกียรติศักด์ิ กล่ าเอม ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

181 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๕๗๓ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๐ ๒๒๕ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๐ เร่ืองระบาดวทิยาโรคไข้หวดันกของประเทศใน
ภมูิภาคอาเซียนและแนวทางความร่วมมือระดับ
ภมูิภาคเพือ่ปอ้งกันและควบคุมโรค

ประสิทธิ์ ชัยทวทีรัพย์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

182 ระบาดวทิยาโรคไข้หวดันกในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแนวทางการควบคุมก าจัดโรค

ประสิทธิ์ ชัยทวทีรัพย์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

183 คู่มือวชิาการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน โรคไข้หวดันกเข้า
ประเทศ

ประสิทธิ์ ชัยทวทีรัพย์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

184 กษ ๐๖๐๕/ว ๒๐๕๘ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๐ ๒๒๖ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๐ ค่าพารามิเตอร์ทางพนัธกุรรมของลักษณะทาง
เศรษฐกิจในสุกรพนัธุ์แลนด์เรซของศูนย์วจิัยและ
บ ารุงสัตวเ์ชียงใหม่

ณรงค์ วรีารักษ์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

185 กษ ๐๖๐๕/ว ๒๐๕๗ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๐ ๒๒๗ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๐ อิทธพิลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจ
สุกรพนัธุ์ดูร็อคของศูนย์วจิัยและบ ารุงพนัธุ์สัตว์
เชียงใหม่

ณรงค์ วรีารักษ์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

186 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๖๔๘ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๐ ๒๒๘ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๐ การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของการน าเข้าเชื้อ
ไวรัสโรคปากและเท้าเปือ่ยเข้าฟาร์มโคนมที่มีระบบ
การปอ้งกันโรคและการเล้ียงสัตวท์ี่เหมาะสม (Good 
farming management)

นพวรรณ บวัธปู
ณัฐวดี ภมรานนท์

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

187 การประเมินมาตรการเฝ้าระวงัโรคบรูเซลลาในโคนม
โดยการใช้ตัวอย่างซีรัมและน้ านม

นพวรรณ บวัธปู
และคณะ

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

188 หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม นพวรรณ บวัธปู ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์



ล ำดบั
ที่ หนังสืออ้ำงอิง เลขทีร่บั กวป. ชือ่ผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน หน่วยงำนหลัก

ชื่อผลงำนแบบเสนอโครงกำรวิชำกำร (Concept paper) ประจ ำปีงบประมำณ 2560

189 กษ ๐๖๐๗/๑๔๘๑ ลว ๒๐ พ.ย. ๖๐ ๒๒๗ ลว ๒๐ พ.ย. ๖๐ การส ารวจวตัถุดิบอาหารสัตวเ์พือ่จัดท าปฏทิินอาหาร
สัตวใ์ช้เล้ียงโคนมพืน้ที่หมูบา้นบริวารศูนย์ศึกษาการ
พฒันาหว้ยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

อภนิันท์ จินดานิรดุล ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

190 กษ ๐๖๐๑๖/๔๑๓๓ ลว ๒๐ พ.ย. ๖๐ ๒๓๐ ลว ๒๔ พ.ย. ๖๐ การสอบสวนการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
ในกระบอืและโคที่ปล่อยแทะเล็มแบบอิสระในพืน้ที่
เล้ียงสัตวส์าธารณะ อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

จ านงค์  สันกวา๊น
ศราวธุ เขียวศรี
พชืผล น้อยนาฝาย
สุระ สุกใส

ปศุสัตวเ์ขต ๕ ส านักงานปศุสัตวเ์ชียงราย

191 กษ ๐๖๑๔/๓๑๘๐ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๐ ๒๓๑ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๐ โครงการศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อและบรรจุภณัฑ์ใน
กระบวนการแปรรูปนมกระบอืพร่องมันเนยสเตอริ
ไลช์ส าหรับโรงงานแปรรูปน้ านมชนิดเล็ก

จรัสศรี แก้วฝ้ัน
และคณะ

กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

192 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๖๙๑ ลว ๒๙ พ.ย. ๖๐ ๒๓๕ ลว ๖ ธ.ค. ๖๐ การเฝ้าระวงัการปนเปือ้นเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกร
จากโรงฆ่าสัตวแ์ละสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว ์จังหวดั
นครศรีธรรมราช ปงีบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

วสูิตร นวลขาว
ประภสัสร เชาวนสกุล

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

193 วสูิตร นวลขาว ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘
194 ขอเปลี่ยนชือ่ ปจัจัยที่ส่งผลใหค้วายตายจากอุทกภยัในพืน้ที่จังหวดั

พทัลุง ป ี๒๕๕๙/๖๐
นวรัตน์ ศรีชูสุข
ประทุม มะลิเครือ

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

195 ศึกษาสภาพการเล้ียงและวถิีการตลาดแพะเนื้อของ
สมาชิกผู้เล้ียงแพะแปลงใหญ่จังหวดักระบี่

ประทุม มะลิเครือ
นวรัตน์ ศรีชูสุข

ปศุสัตวเ์ขต ๘ ปศุสัตวเ์ขต ๘

196 กษ ๐๖๑๓/๑๒๕๕ ลว ๒๓ พ.ย. ๖๐ ๒๓๖ ลว ๑๓ ธ.ค. ๖๐ ความสัมพนัธร์ะหวา่งค่าองค์ประกอบน้ านมกับลักณะ
ความสมบรูณ์พนัธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรี
เชี่ยนในเขตภาคกลางของประเทศไทย

วโิรจน์ สัมพนัธพ์ร ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

197 กษ ๐๖๐๗/๑๖๖๗ ลว ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ๒๓๙ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๐ คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของข้าวโพด
หมักพนัธุ์ WS๔๐๒ WS๔๐๗ WS๖๔๑๐ พนัธุ์สุวรรณ
 ๕ และพนัธุ์นครสวรรค์ ๓ ที่อายุการตัด ๕๐ เปอร์ฌ
ซ็นต์ milk line ในพืน้ที่ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหาร
สัตวน์ครราชสีมา

จริยา บญุจรัชชะ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์



ล ำดบั
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198 คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของข้าวโพด
หมักพนัธุ์ WS๔๐๒ WS๔๐๗ WS๖๔๑๐ พนัธุ์สุวรรณ
 ๕ และพนัธุ์นครสวรรค์ ๓ ที่อายุการตัด ๕๐ เปอร์ฌ
ซ็นต์ milk line ในพืน้ที่ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหาร
สัตวม์หาสารคาม

โฮฬาร กิจปรีดาบริสุทธ์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

199 คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของข้าวโพด
หมักพนัธุ์ WS๔๐๒ WS๔๐๗ WS๖๔๑๐ พนัธุ์สุวรรณ
 ๕ พืน้ที่ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวล์ าปาง

สุรนันท์ น้อยอุทัย ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

200 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๙๕๔ ลว ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ๒๔๖ ลว ๒๑ ธ.ค.๖๐ การทดสอบระดับภมูิคุ้มกันโรคภายหลังการใหว้คัซีน
ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ชนิดกิน

การุณ ชนะชัย ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

201 กษ ๐๖๑๔/ว๓๔๔๑ ลว ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ๒๔๐ ลว ๒๐ ธ.ค. ๖๐ การเพิม่มูลค่าเนื้อแพะจากแม่พนัธุ์คัดทิ้งในการท าไส้
กรอกอิมัลชั่น

อัญญมณี พลูสุขกล่ า กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

202 ศึกษาการใช้เศษเนื้อไก่ในการผลิตแฮมต้ม พมิพจ์ันทร์ หวลอารมณ์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
203 กษ ๐๖๐๙/๑๕๘๙ ลว ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ๒๔๗ ลว ๒๖ ธ.ค. ๖๐ การด้ือยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli จาก

ซีกัมสุกร และไก่เนื้อในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
กมลสิริ ภมูิภมร
จุฑามาส ค าแหง
ลลิตา บญุปราบ
ชาลิณี พวัพนั

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ


