
ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล แผนกำร

ศึกษำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก อำจำรย์ท่ี

ปรึกษำร่วม

หัวข้อเค้ำโครง/วิทยำนิพนธ์

1 595180025-8

(เข้า 2-2559)

น.ส.ศิยาภรณ์ สีสาวงศ์  แผน ก 2 ผศ.คณิต ชูคันหอม ไม่มี การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ

เช้ือ Streptococcus agalactiae ท่ีแยกได้

จากปลานิล (Oreochromis niloticus) 

และเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลโดยวิธี pulsed 

field gel electrophoresis.

2 605180006-3 นางสาวสุดา  จายหลวง  แผน ก 2 ผศ.ปิยวัฒน์  สายพันธ์ุ ไม่มี การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนู ตะก่ัว และ

แคดเมียมในปลาท่ีเก็บตัวอย่างจากบ่อก าจัด

ขยะ และการประเมินความเส่ียงจากการ

บริโภค

3 615180004-8 Mr. Boualy Saphungthong  แผน ก 1 อ.ศักด์ิศิริ ศิริเสถียร ไม่มี ผลของเซริซินไอโอดีนอลและการลด

ออกซิเจนต่อการแช่แข็งอสุจิของวัว

4 615180005-6 Mr.CHANTHALA LAXAPHAKDY  แผน ก 1 รศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ไม่มี ผลของต ารับสมุนไพรมูพลัส ต่อ

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการขับ

เช้ือ อี.โคไล เอฟ 18 ในข้ีของสุกรหย่านม

รำยช่ือนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 40 คน เป็นระดับปริญญำโท จ ำนวน 13 คน ปริญญำเอก จ ำนวน 24 คน ประกำศนียบัตรบัณฑิต จ ำนวน 3 คน

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสหวิทยำกำรสัตวแพทย์ หลักสูตร พ.ศ. 2555  (ปกติ)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตวแพทย์สำธำรณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โครงกำรพิเศษ)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (นำนำชำติ)



5 615180009-8 นายธีระยุทธ ทองรินทร์  แผน ก 2 รศ.สิริขจร ตังควัฒนา 1.รศ.ประสาน ตังควัฒนา

2.ผศ.ประเสริฐ สายเช้ือ

การตอบสนองด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันในเย่ือ

เมือกทางเดินน้ าดีของสัตว์ทดลองท่ีไวและไม่

ไวต่อการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับชนิด 

Opisthorchis viverrini

6 625180006-5 นายปฐวี น่ิมสกุล  แผน ก 1 ผศ.สมโภชน์  วีระกุล ไม่มี ปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมข้ึน

ของยูเรียและครีเอทีนีนในกระแสเลือดใน

กระต่ายเล้ียง
7 635180002-4 นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์  แผน ก 1 ผศ.พิสิทธ์ิ สุวรรณโชติ อ.เกตุมณี เสนาพันธ์ การเปรียบเทียบภาวะเครียดออกซิเดช่ัน

และระดับสารต้านอนุมูลอิสระในม้าแข่งแต่

ละประเภท
8 635180003-2 นายอดิเทพ คอลพุทธา  แผน ก 1 รศ.พีระพล สุขอ้วน ไม่มี โรคไข้คิวในโค: การวิเคราะห์อภิมานจาก

การศึกษาความชุก

9 645180001-7

(1/2564)

นางสาวนฏกร ศิริวัฒนสาธร  แผน ก 1 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล ไม่มี ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

10 645180003-3

(2/2564)

นายเสกฐชนม์ เพ่ิมเยาว์  แผน ก 1 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล ไม่มี ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

11 645180004-1

(2/2564)

Mr.REHARDUS RICCO 

PANTECOSTOMA

 แผน ก 1 อ.ศักด์ิศิริ ศิริเสถียร รศ.เจษฎา จิวากานนท์ ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

12 655180002-6 นางสาวนรินทรา บุญเข่ือง  แผน ก 1 รศ.สรรเพชญ อังกิติตระกูล รศ.เจษฎา จิวากานนท์ ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

13 655180001-8 นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร  แผน ก 2 รศ.พีระพล สุขอ้วน ไม่มี ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

14 637180001-9 นายเอกชัย ทองค า แบบ 1.2 รศ.จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  (นำนำชำติ)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 (นำนำชำติ)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสหวิทยำกำรสัตวแพทย์ หลักสูตร  พ.ศ. 2555 (ปกติ)



15 597180001-6 นางสาวนันทิตา รักษาชาติ แบบ 1.1 ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล ไม่มี การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์และความ

ผิดปกติของโครโมโซมสัตว์สะเทินสะเทินบก

ในธรรมชาติท่ีได้รับสารไกลโฟเสต

16 597180005-8 นางนุสรา สุวรรณโชติ แบบ 1.1 ผศ.พัชรา เผือกเทศ 1.ผศ.สุภัทตรา จิตติมณี,

2.ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์

ลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมและ

การก่อโรคของเช้ือซัลโมเนลล่า เอนเตอริ

ติดิส ท่ีแยกจากไก่เน้ือ

17 597180002-4 นายณัฐกร  ไชยแสน  แบบ 2.1 รศ.กชกร ดิเรกศิลป์ ไม่มี การจ าแนกแยกเช้ือ Arcobacter spp. จาก

อุจจาระสุกรและน้ าจากแหล่งน้ าต่างๆ

18 607180005-3 นายศิวายุ รัตนะกนกชัย แบบ 1.2 ผศ.สุปราณี จิตเพียร 1.ผศ.น้ าฟ้า เฟ่ืองบุญ

2. อ.เกตุณี เสนาพันธ์

ระดับไนตริกออกไซด์ในพลาสม่า และไนตริ

กออกไซด์ซินเทส ในสุนัขโรคล้ินหัวใจไมทรัล

เส่ือม

19 617180004-2 Miss. Woro Danur Wendo  แบบ 1.1 รศ.ประสาน ตังควัฒนา รศ.สิริขจร 

ตังควัฒนา

รศ.ประเสริฐ  สายเช้ือ

มิวซินจากเย่ือบุทางเดินน้ าดีของ

สัตว์ทดลองท่ีไวและไม่ไวต่อการติดพยาธิ

ใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
20 617180002-6 Mr.Khao Keonam  แบบ 1.1 รศ.พีระพล  สุขอ้วน ไม่มี ความชุกและการด้ือยาต้านจุลชีพของเช้ือส

เตร็พโตค๊อกคัส ซูอิสในสุกร: การทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ

วิเคราะห์อภิมาน

21 617180006-8 นายพงศธร ธัชประมุข  แบบ 1.1 รศ.นฤพนธ์  ค าพา ไม่มี การประเมินค่าแรงท่ีกระท าต่อพ้ืนและการ

ท างานของรยางค์ขาในสุนัขท่ีได้รับการ

ท าศัลยกรรมตัดหัวและคอของกระดูกต้นขา

หลัง

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (นำนำชำติ)



22 617180007-6  นางสาวชนากานต์ ลอยคลัง  แบบ 2.2 รศ.ไชยพัศร์  ธ ารงยศวิทยากุล รศ.พีระพล สุขอ้วน บทบาททางกลไกของเบต้า-ไฮดรอกซีบิว

ทีเรทท่ีเก่ียวข้องกับภูมิคุ้มกันเต้านมในโคนม

23 627180001-9 ว่าท่ี ร้อยตรีภัทรกิติ เนินชัด  แบบ 1.1 รศ.ไพรัตน์ ศรแผลง รศ.กชกร ดิเรกศิลป์ ความชุกและการด้ือยาต้านจุลชีพของเช้ือ

แบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียประจ าถ่ินท่ี

แยกจากไก่และเน้ือไก่จากโรงฆ่าสัตว์ปีก

ภายในประเทศของประเทศไทยและ

ประเทศญ่ีปุ่น
24 627180002-7 นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร์  แบบ 1.1 รศ.ไพรัตน์ ศรแผลง ไม่มี การคัดเลือกและตรวจหาเช้ือแบคทีเรียแล

คติกจากอาหารหมักพ้ืนบ้านของไทยเพ่ือใช้

เป็นเช้ือต้ังต้นในแหนม

25 627180003-5 นายศรายุทธ นามพุทธา  แบบ 1.1 รศ.ไพรัตน์  ศรแผลง ไม่มี การตรวจหาและคัดเลือกเช้ือแบคทีเรียแล

คติกท่ีแยกได้จากทางเดินอาหารของปูนา

เพ่ือใช้เป็นโปรไบโอติกในปูนา

26 627180004-3 Ms. Bamphen keomoungkhoun  แบบ 1.1 ผศ.วีรพล  ทวีนันท์ รศ.สมบูรณ์  แสงมณีเดช  ความชุกระดับโมเลกุลของการติดเช้ือ คริป

โตสะปอริเดียม และ อัยเมอเรีย ในโคนมใน

จังหวัดขอนแก่น

27 627180005-1 Mr. I Putu Gede Yudhi Arjentinaia 
  แบบ 1.1 ผศ.วีรพล  ทวีนันท์ รศ.สมบูรณ์  แสงมณีเดช

รศ.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยา

กุล

ความชุกระดับโมเลกุลของการติดเช้ือ อะ

นาพลาสมา มาร์จินาเล่ ในโคนมในจังหวัด

ขอนแก่น



28 627180006-9 นางสาวภัชญา ทัศคร  แบบ 1.1 ผศ.พัชรา เผือกเทศ 1. รศ.พีระพล สุขอ้วน

2. ผศ.น้ าฟ้า เฟ่ืองบุญ–

การศึกษาประชากรแบคทีเรียในแมว

สุขภาพดีและแมวกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

แบบไม่ทราบสาเหตุ และการวิเคราะห์อภิ

มานความชุกของการติดเช้ือแบคทีเรียใน

ระบบทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมว

29 627180007-7 นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์  แบบ 1.1 รศ.ไพรัตน์ ศรแผลง ไม่มี ประสิทธิภาพของโปรไบโอติกแบคทีเรียแลค

โตบาซิลัส คาเซอิและยีสต์แซคคาโลไมเซส 

เซเรวีซีเอในการลดการสะสมปริมาณ

แคดเมียมในปลานิล

30 647180002-9 Mr. Morsid Andityas  แบบ 1.1 รศ.สิริขจร ตังควัฒนา 1. รศ.ประสาน ตังควัฒนา

2. ศ.บรรจบ ศรีภา

ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

31 647180003-7 Mrs.Naela Wanda Yusria Dalimunthe  แบบ 1.1 ผศ.ปาณิสรา คุณกิติ อ.ศักด์ิศิริ ศิริเสถียร ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

32 647180001-1

(1/2564)

นางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธ์ิ  แบบ 2.2 รศ.สิริขจร ตังควัฒนา  1.ศ.บรรจบ ศรีภา

2. รศ.ประสาน ตังควัฒนา

ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

33 647180005-3

(2/2564)

นางสาววันวิสาข์ ชะอุ่ม  แบบ 2.2 ผศ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ 1. รศ.นฤพนธ์ ค าพา

2. ผศ.สุปราณ๊ จิตรเพียร

ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

34 647180004-5

(2/2564)

นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี  แบบ 2.1 รศ.พีระพล สุขอ้วน ผศ.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ยังไม่สอบเค้าโครงฯ

35 617180001-8 นางสาวเบญญาภา สุรสอน  แบบ 1.1 รศ.ไพรัตน์  ศรแผลง ไม่มี ผลของสารสกัดหอมแดงต่อสมรรถนะการ

เจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรคและประชากร

แบคทีเรียในไก่เน้ือ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปกติ)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โครงกำรพิเศษ)



36 607180003-3 นายกัณวีร์  สว่างเนตร  แบบ 1.1 ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล รศ.ล าไย ณีรัตนพันธ์ุ ผลก่ึงเฉียบพลันและเร้ือรังของโลหะหนักต่อ

สมรรถนะการผลิต อัตราการรอด โลหิต

วิทยา ภูมิคุ้มกันและพยาธิวิทยาของปลานิล

ท่ีเล้ียงบริเวณบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนคร

ขอนแก่น

37 607180001-7 นางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย  แบบ 2.2 ผศ.สมโภชน์  วีระกุล รศ.พีระพล สุขอ้วน คลามัยเดียในสัตว์เล้ือยคลาน และความชุก

การติดเช้ือคลามัยเดียในฟาร์มจระเข้น้ าจืด

พันธ์ุไทย (Crocodylus siamensis) ใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือ

ตอนกลาง

38 646180001-9 นายพันทิศ  ก าลังชัย ผศ.สุปราณี  จิตเพียร   

39 656180001-0 นางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล  

40 656180002-8 นางสาวพิมพ์สิริ โง้ววัฒนา  

 

 

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สำขำวิชำ วิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์คลินิก วิชำเอกศัลยศำสตร์


