
ที่ ID Name สาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม หัวขอเคาโครง/วิทยานิพนธ เบอรโทร อีเมล ทุน หมายเหตุ

1 565180009-3 นายทรงเกียรติ  อุพลเถียร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 2 ผศ.ดร.สิริขจร  ตั้งควัฒนา รศ.ดร.เทวราช หลาหา,รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา ระยะการแสดงออกของโปรตีนแกรนูลินในการกอมะเร็งทอน้ําดีที่เกิดจากพยาธิ

ใบไมตับชนิด Opisthorchis viverrini ในแฮมสเตอร
089-6203547 Songkaid3547@gmail.com สอบจบวันที่ 23 ม.ค. 60

2 595180012-7 นายสมพงษ หอยสังข สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา –  ทุน 30 ป vet

3 595180013-5 นางสาวสุภาพร วงศศรีไชย สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 อ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี อ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี – 087-6837330 ทุน 30 ป vet

4 595180008-8 นายทวี พงษสุพรรณ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย – 085-0285234 ทุน 30 ป vet

5  595180011-9  นางเพ็ญนรินทร ดวงมาลา สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 รศ.ดร.สมบูรณ  แสงมณีเดช ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท, อ.ดร.พัชรา เผือกเทศ ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท, อ.ดร.พัชรา เผือกเทศ 096-8797874 ทุน 30 ป vet

6  595180010-1 นายพีรพัฒน ดีสุข สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 089-9337176 ทุน 30 ป vet

7 595180009-6 นางสาวปนัดดา เนตรพุดซา สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้ ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้ 089-7138817 ทุน 30 ป vet

8 595180015-1 นายวัฒนศักดิ์ จําละคร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 2   – 096-5868790 ทุน 30 ป vet

9 595180001-2 นางสาวภภัสนันทน ผองสามสวน สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 2   – ทุน 30 ป vet

10 595180014-3 น.ส.ดุษฎี ผองอรัญ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 2 – 082-4830750 jontfundink

11 ยังไมมีรหัส น.ส.ศิยาภรณ สีสาวงศ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 2  – 061-1092152 เขา 2/59

12 575180012-5 Mr.KHONESAVANH PHOMVIXAY สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน Immunostimulation of oral CSF vaccine using bread as the bait in 

backyard pigs in rural area of lao PDR
0947-408021 Konlao247@gmail.com ทุน KKU

13 585180004-5 Mr. Heak Chhaiden สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน Direct-Fed Microbials or Probiotics and Gut Health in Broiler Chickens: 

a Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials
094-2945354 Chhaiden.heak@gmail.com ทุนพระเทพฯ

14  595180020-8 Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม – Matching Fund 2016

15 595180021-6 Mr.AMPHONE KEOSENGTHONG  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร – Matching Fund 2016

16  595180022-4 Ms.NALITA ADSANYCHAN สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา – Matching Fund 2016

17 595180019-3 MissWENJING YANG  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล – ทุน 30 ป vet

18 565180004-3  นาย นราธิป    วรวัฒนธรรม วิทยาศาสตรการสัตวแพทย แผน ก 1 ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม รูปแบบของระดับฮอรโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในอุจจาระตลอดวงรอบ

การเปนสัดของเสือปลาที่เชียงใหมไนทซาฟารี
086-6438168 navathip_vetkku61@windowslive.com รอตีพิมพ

19 595180005-4 นางสาวภาวิดา วิภูสันติ วิทยาศาสตรการสัตวแพทย แผน ก 2   –

20 545180004-1 นางสาวพิมสุรีย อัศวินโกวิท สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อ Campylobacter spp. ใน

ซากไกจากโรงฆาสัตว จังหวัดขอนแกน
087-4112802 pamhoo32@hotmail.com รอตีพิมพ

21 565180001-9 นางสาวบุปผชาติ    ตระการจันทร สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 รศ.ดร.บงกช  นพผล  ความชุกของเชื้อสแตปฟโลค็อกคัส ออเรียสในน้ํานมและประสิทธิภาพของสมุนไพร

ในการยับยั้งเชื้อ
086-9765144 beerbuppy@hotmail.com  

22 575180001-0 นายวณาชิณญ   อัศศวานันท สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 ผศ.ดร.ปยวัฒน  สายพันธุ – 094-4261626 Wanachin13@gmail.com

23 575180002-8 นายศรายุทธ   นามพุทธา สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 ผศ.ดร.ปยวัฒน  สายพันธุ  – 091-0099816 Kensad20@windowslive.com

24 575180006-0 นางสาวกัตติเนตร  สกุลสวัสดิพันธ สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 ผศ.ไพรัตน  ศรแผลง รศ.บงกช  นพผล – 089-7246254 Lazyday_Moo@hotmail.com

25  595180003-8 นายนิคม  ศรีกะชา สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 – ทุน 30 ป vet

26 555180012-3 นายจักรพรรดิ์ ประชาชิต สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 ผศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง อ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สงาวงษ  ความชุกและการดื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล และแลคติกแอสิด

แบคทีเรียที่แยกไดจากโคขุนที่สงเขาโรงฆาในจังหวัดสกลนคร
088-7313976 jakkaput_pr@hotmail.com รอตีพิมพ

27 555180019-9 นายประพันธ แกนจําปา สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา ผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา การกําจัดตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลา

สดและปลาสมดวยอุณหภูมิเยือกแข็งและความเค็ม
086-7208483 prapanka@kku.ac.th รอตีพิมพ

28 565180006-9 นางสาวศิริรัตน    พรหมจารีต สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช รศ.ดร.ฟานาน สุขสวัสดิ์ – 088-5728907 xsp_vet66@hotmail.com

29 575180003-6 นายตอพงศ    ประเสริฐสังข สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 1 รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช การศึกษาการปนเปอน Streptococcus suis จากเนื้อสุกรในโรงฆาสัตวในพื้นที่

จังหวัดมหาสารคาม
081-6610778

30 575180005-2 นางสาวศุภธิดา    ภิเศก สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 1 รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ปจจัยเสี่ยงของการพบโรคพิษสุนัขบาในสุนัข และความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาในชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
084-2718855 golfobia@hotmail.com

31 575180011-7 นางสาวสุพิชฌาย บุญชวย สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  – ลาพัการศึกษา

32 595180007-0 วาที่รอยตรีภัทรกิติ เนินชัด สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 1 รศ.ดร.บงกช  นพผล รศ.ดร.บงกช  นพผล –

33 595180018-5  น.ส.เสาวคนธ พะวังคาม สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   –  084-3933183

34 595180017-7 นายศุภกร ชนะภักดิ์ สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   – 083-3752203

35 595180024-0  นายคมศักดิ์ จันสด  สัตวแพทยสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  – 087-2257343 เขา 2/59

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2559

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย  นานาชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย

สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  (ปกติ)

สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  (โครงการพิเศษ)
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36 537180002-8 นายชาตรี  ชํานาญดี สหวิทยาการสัตวแพทยแบบ 1.1 อ.ดร.ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ผลของโพลีไวนิล แอลกอฮอลตอการวิทริฟเคชันของโอโอไซตโค และการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับเซลลของโอโอไซตโคที่ผานการวิทริฟเคชัน
089-9497649 kummod@hotmail.com รอตีพิมพ

37 537180003-6 นางสาวนวรัตน ผอบงา สหวิทยาการสัตวแพทยแบบ 2.1 รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเปนแหลงของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิ

กตอประสิทธิภาพการสืบพันธุในโคนมสาว
081-7924794 pha-obnga@hotmail.com รอตีพิมพ

38 547180001-1 นางพัชนี ศรีงาม สหวิทยาการสัตวแพทยแบบ 11 ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผศ.ดร.ขวัญเกศ  กนิษฐานนท ระบาทวิทยาทางโมเลกุลและการดื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได

จากคนและสุกร ในจังหวัดหนองบัวลําภู
081-4366386 spatcha@kku.ac.th รอตีพิมพ

39 547180002-9 นางสาวสุจิรา ธรรมวัง สหวิทยาการสัตวแพทยแบบ 1.1 อ.ดร.ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร  การศึกษารูปแบบของยีนที่สงผลกระทบตอการทนรอนในเอ็มบริโอโค 091-0570797 benjira_333@yahoo.com รอตีพิมพ

40 547180003-7 นายสุวลักษณ ศรีสุภา สหวิทยาการสัตวแพทยแบบ 1.1 รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย ผลของภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมัก และกีบอักเสบตอไลโปโพลีแซคคา

ไรดบายดิ้งโปรตีน และการสืบพันธุในโคนมสาว
081-8721715 suvalukse@kku.ac.th รอตีพิมพ

41 547180004-5 นายนพดล สมผล สหวิทยาการสัตวแพทยแบบ 1.1 ผศ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล  คุณลักษณะทางจีโนมิกสและโปรตีโอมิกสของเชื้อสแตฟลโลคอคคัส ออเรีย

สและรูปแบบของโปรตีนจากน้ํานมในโคนมที่เกิดโรคเตานมอักเสบ
089-6200477 hoppadon-som@hotmail.com รอสอบ

42 547180008-7 นางสาวจิตราภรณ  เยียนเพชร สหวิทยาการสัตวแพทยแบบ 1.1 ผศ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร 086-2316948 kuay_animal@hotmail.com รอตีพิมพ

อ.ดร.ปยะดา สงเสริมสกุล

43 557180001-2 นายวุฒิศักดิ์ คุณุ สหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน การกระตุนภูมิคุมกันตอโรคอหิวาตสุกรในสุกรอนุบาลโดยใชวัคซีนขนมปง 084-2227255 surface_option@hotmail.com รอตีพิมพ

44 567180003-9 นางสาวรัตติกาล  วรหลา สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – 086-9042453 Ruttikan.white@gmail.com  

45 567180002-1 นายปฏิพัทธ  พันธชูเพชร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล  – 085-8005088 i_am_tetac@hotmail.com

46 567180004-7 นางสาววธัญญา  จริยาวัฒนชัยกุล สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช รศ.ดร.บงกช  นพผล – 095-6026588 hoong_9@hotmail.com

47 577180002-2 นายสุทธิดล    ปยะเดชสุนทร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง การวิจัยและพัฒนาโปรไบโอติกในลูกสุกรหยานม 081-9991698 sudthidol@hotmail.com

48 587180001-5 นายสายใจ กองเพชร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน พัฒนาการทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของไกเนื้อที่เลี้ยงเชิงพาณิชย พันธุ

อารเบอรเอเคอรส พันธุฮับบารดอุลทรายีลด พันธุรอสส 308 และพันธุคอบบ 500
086-2493318 ทุน 30 ป vet

49 587180003-1 ธนาคาร  นะศรี สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน – ทุน 30 ป vet

50 587180002-3 ดําเนิน เสาะสืบงาม สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน ภาวะแวดลอมจุลภาคในโรงเรือน และปจจัยภายในตัว ที่มีความสัมพันธกับภาวะ

เอกรูปของน้ําหนักตัวในฝูงไกเนื้อที่เลี้ยงเชิงพาณิชย

51 587180004-9 ดวงเดือน  แกนคางพลู สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา – duakae@kku.ac.th ทุน 30 ป vet

52 597180001-6 นางสาวนันทิตา รักษาชาติ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล – ทุน 30 ป vet

53 597180002-4 นายณัฐกร  ไชยแสน สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 2.1 ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – ทุน 30 ป vet

54 597180003-2 นางกัลยา เจือจันทร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล  สุขอวน – 081-5440299 ทุน 30 ป vet

55 597180005-8 นางนุสรา สุวรรณโชติ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 อ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ – 086-8524848 ทุน 30 ป vet

56 567180001-3 Mr.SITHIXAY Kaylath สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 1.1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล  – 093-9561599 ksitthicai@gmail.com ทุน 30 ป vet

57 597180006-6  Mr.XIN WU  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย แบบ 2.1 รศ.ดร.ฟานาน สุขสวัสดิ์ – ทุน 30 ป vet

ป.โท  จํานวน 35 คน

ป.เอก จํานวน 22 คน  

รวม จํานวน  57 คน

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย ปกติ

การศึกษาการเสริมสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราตอการลดความเปนพิษและ

ประสิทธิภาพการผลิตในโคนม

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย นานาชาติ
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