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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (เรียงตามล�ำดับอักษร)
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
รศ. ดร. เกรี ยงยศ สัจจเจริ ญพงษ์
รศ. ดร. จริ ยา ชมวาริ นทร์
ศ. ดร. จิโรจ ศศิปรี ยจันทร์
รศ. ดร. จินดา หวังบุญสกุล
รศ. ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย
ดร. จรี รัตน์ เอี่ยมสะอาด
รศ. ดร. ฉลอง วชิราภากร
ศ. ดร. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผศ. ดร. ณุวรี ์ ประภัสระกูล
รศ. ดร. ดวงสมร สุ วฑั ฒน
รศ. ดร. นิวตั ร จันทรศิริพรชัย
รศ. ดร. บุญฤทธิ์ ทองทรง
ผศ. ดร. เบญจมาศ ปัทมาลัย
รศ. ปานเทพ รัตนากร
ดร. พรชัย สัณฐิติเสรี
รศ. ดร. พิพฒั น์ สมภาร

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผศ. ดร. พิสิทธิ์ สุ วรรณโชติ
รศ. ดร. วิจิตร บรรลุนารา
รศ. ดร. วรวิทย์ วัชชวัลคุ
ผศ. ดร. วิศณุ บุญญาวิวฒั น์
ผศ. ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
รศ. ดร. ศิริรัตน์ เร่ งพิพฒั น์
รศ.ดร.ศิริชยั ศรี พงศ์พนั ธุ์

ทีอ่ ยู่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12/24 ซอย 11 ถ. หมู่บา้ นเสรี 5 หัวหมาก เขต
สวนหลวง กทม. 10250
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (เรียงตามล�ำดับอักษร)
ล�ำดับที่
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
24. รศ. ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุ วรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25. ดร. สาทิส ผลภาค
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ตอนบน) อ. เมือง จ.
ขอนแก่น
26. ผศ. ดร. สมจิตร์ กันธาพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตกาฬสิ นธ์
27. ผศ. สราวุธ ศรี งาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28. ดร. สุ กญั ญา ลีทองดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29. ผศ. ดร. สิ ริขจร ตังควัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30. รศ. ดร. องอาจ เลาหวินิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31. รศ. ดร. อนุเทพ รังสี พิพฒั น์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32. ร.ศ. ดร. อนุชยั ภิญโญภูมินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33. รศ. ดร. อาคม สังข์วรานนท์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

