
อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์  

e-mail : fonvet62@hotmail.com 

 โทรศัพท์ : 053 948083 ต่อ 109 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ,โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๘๐๐๒ แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔๘๐๖๕ 

 

อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ 

E-mail: sineenard.jie@mahidol.ac.th  0907867188 

Clinical and Public Health Medicine 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทีอยู ่999 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

โทรศัพท ์02-441-5242-5 

โทรสาร 02-441-0937 

 

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ 

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม  73140 

โทรศัพท์ : 034 – 351901 – 3 ต่อ 1601 โทรสาร : 034 – 351405 

e-mail address : fvetcksn@ku.ac.th, csangthong@yahoo.com 

 

 

 



อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม   

โทรศัพท์ : 053-948073 

ศูนย์ส ัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิค  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ,โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-

๘๐๐๒ แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔๘๐๖๕ 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี   

e-mail : prapasp@hotmail.com  

โทรศัพท์ : 053-948023,8073 ต่อ 15 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ,โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-

๘๐๐๒ แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔๘๐๖๕ 

 

รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร   

e-mail : suvichai@chiangmai.ac.th  

โทรศัพท์ : -   

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ,โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-

๘๐๐๒ แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔๘๐๖๕ 

 

 

 

 

 



น.สพ.ดร. สาทิส ผลภาค 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น  

ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 40260 

drsatis@yahoo.com 

 

หมายเลขโทรศัพท์. (ระบบตอบรับอัตโนมัติ) 0-4326-1166, 0-4326-2050 และ 0-

4326–1165  หมายเลขโทรสาร. 0-4326- 1246  

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขท ี50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท ์0-2797-1900 โทรสาร 0-2561-1591 

 

 

รศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร   

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐, 

โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๘๐๐๒  

แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔๘๐๖๕ 

 



ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร  

email : dilok@chiangmai.ac.th 

โทรศัพท์ :053-948023 

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค หน่วยคลินิกสัตว์นํา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 

 

 

รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา หน่วยพยาธิวิทยา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

081-812-8734 

Anudep.R.chula.ac.th 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร 

wanna.s@chiangmai.ac.th 

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลียงและสัตว์ป่ า หน่วยคลินิกสัตว์เล็ก 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 

 

 



อ.ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ 

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปรีคลินิก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตําบลตลาด อําเภอเมือง 

จงัหวัดมหาสารคาม 

Fax 043-712-991 tel 043-712-992 

 

 

ผศ.ดร.ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

85 ถ.สถลมาร์ค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

โทรศัพท์ 0 4535 3401-4, 08 1876 1914, โทรสาร 0 4535 3422 

 

 

อาจารย์ น.สพ.ดร.กฤษฎา ขําพูล 

E-Mail: grisada@mut.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

140 ถนนเชือมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201 

Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102  

 

 



ศ.น.สพ.ดร. จิโรจ ศศิปรียจันทร ์

jiroj_s@hotmail.com 

ภาควิชาอายุรศาสตร ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนน อังรีดูนังต ์

ปทุมวัน กรุงเทพ   

TEL : ( ) - , ( ) -  FAX : ( ) - , ( ) -  

 

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์ 

E-Mail : apiradee@mut.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

140 ถนนเชือมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201 

Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102  

 

ดร. ฤทธิชัย พิลาไชย 

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

64 ถนนทหาร อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 

โทรศัพท:์ +66 (0) 812621161, แฟกซ:์ +6642221978 

rittichai_pilachai@yahoo.com 

 

 



ดร. เด่นพงษ์ สาฆ้อง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น  

ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 40260 

081-261-0158 

denpongx@hotmail.com 

 
อ.สพ.ญ. ดร.อมรรัตน์  เจือสุข (น้อยหน่า) 

ภาควิชาปรีคลินิกทางสัตวแพทย์  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  

โทรศัพท์/โทรสาร 043-742823, ภายใน 6182 

E-mail :  NOINA_OCT27@YAHOO.COM 

 

 

ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  

205 หมู่ 10 ตําบลแร ่อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 

โทรศัพท ์  0 4277 1460    

 
ผศ.ดร. มนชนก วิจารสรณ์  

( Miss Monchanok Vijarnsorn) 

fvetmov@ku.ac.th  

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลียง 



คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

เลขท ี50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

โทรศัพท ์0-2797-1900 โทรสาร 0-2561-1591 

สพ.บ., Ph.D.(Clinical Science)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ  

 

 

ผศ.ดร. จตุพร หนูสุด  

(Mr. Jatuporn Noosud) 

fvetjpn@ku.ac.th, fvetjpn@hotmail.com 

- - -  ต่อ  

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลียง 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

เลขท ี50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

โทรศัพท ์0-2797-1900 โทรสาร 0-2561-1591 

สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) 

ส.บ. (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช) 

บธ.ม. (ม.รามคําแหง) 

ปร.ด.(ม.เกษตรศาสตร์) 

 
 

อ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา 

Dr.Parin Suwannaprapha 

สพ.บ. , ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

E-mail: parin.suw@mahidol.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 พุทธมณฑลสาย  ต.ศาลายา  

อ.พุทธมณฑล นครปฐม  

โทรศัพท์ - - -  

โทรสาร - -  

 

 

อ.ดร. จักรพันธ์ ชาสมบัต ิ

คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เลขที 49 ถ.ระแงะมรรคา  

ต.บางนาค อ.เมือง  

จ.นราธิวาส 96000  

E-mail jakkhaphan@gmail.com 

Tel 084-7486280 

 

ผศ.น.สพ.ดร. สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

e-mail: sumit.d@chula.ac.th 

 

ผศ.น.สพ.ดร. วรกิจ เชิดชูธรรม 

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่ า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เลขที 1 หมู่ 6 อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140  

e-mail: fvetwkc@ku.ac.th 

 

 

 

 



อ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรด ี

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่ า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เลขที 1 หมู่ 6 อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140  

e-mail fvetstr@ku.ac.th 

โทรศัพท ์ - - -  ต่อ -  

 

 

อ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั งจิตเจริญ 

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลียงและสัตว์ป่ า  

คลินิกม้า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 

Weerapongse Tangjitjaroen 

e-mail : weerapongse.t@cmu.ac.th 

โทรศัพท์: - ,  ต่อ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์  

Ass.Prof.Dr.Jitbanjong , D.V.M., Ph.D.(Trop.Med.) 

หัวหน้าศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

140 ถนนเชือมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

Tel. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201  

Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102  

 E-Mail: wjitbanj@mut.ac.th 

 

 

 

 



อ.ดร.สพ.ญ.ป ั ทมา ฤทธิ ฤาชัย  Dr. Pattama Ritruechai 

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 พุทธมณฑลสาย  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม  

E-mail: pattama.rit@mahidol.ac.th 

โทรศัพท์ - - -  

โทรสาร - -  

 

 

อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน  

Kriangkrai Thongkorn 

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลียงและสัตว์ป่ า  

คลินิกสัตว์เล็ก 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

หมู่ที ๔ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 

e-mail : kriangkrai.th@cmu.ac.th 

โทรศัพท์: -  

 

อ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย บุญมาไสว 

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

E-mail:  sookruetai.boo@mahidol.ac.th 

 

ผศ.น.สพ.ดร. กิตติศักดิ  อัจฉริยะขจร 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน อังรีดูนังต์  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ   



โทร. ( ) - , -   

โทรสาร ( ) -  

Asst. Prof. Dr. Kittisak Ajariyakhajorn 

 kittisak_cu@yahoo.com 

 

ผศ.น.พ.ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธ ี

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

drneaw@gmail.com 

 

 

 

 


