
 

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล แผนการ

ศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม หัวขอเคาโครง /วิทยานิพนธ เบอรโทร อีเมล ทุน หมายเหตุ

1 595180005-4 นางสาวภาวิดา วิภูสันติ  แผน ก 2 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – การศึกษาความสัมพันธในการตรวจกระตายปกติและ

เสี่ยงตอโรคหัวใจ โดยการถายภาพรังสีชองอก และ

คลื่นไฟฟาหัวใจ

– – – รอตีพิมพ  

2 595180013-5 นางสาวสุภาพร วงศศรีไชย  แผน ก 1 อ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี ผศ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ ผลกระทบของระบบการผลิตและจําหนายเนื้อสุกร

ตอการพบเชื้อซัลโมเนลลาที่ดื้อยาหลายขนาน ที่แยก

ไดในประเทศไทย ชวงป 2557 – 2560

087-6837330 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

3 595180011-9  นางเพ็ญนรินทร ดวงมาลา  แผน ก 1 รศ.ดร.สมบูรณ  แสงมณีเดช ดร.อรอําไพ  จาภา ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท ผศ.

ดร.พัชรา เผือกเทศ

ความชุกและการจําแนกชนิดเชื้อคริปโตสปอริเดียม

ในลูกโคนม จากอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

096-8797874 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

4 595180010-1 นายพีรพัฒน ดีสุข  แผน ก 1 รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย อ.ดร.ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร การลดวันทองวางโดยโปรแกรมโคซินคประยุกตใน

โคนมหลังคลอดระยะแรก

089-9337176 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

5 595180009-6 นางสาวปนัดดา เนตรพุดซา  แผน ก 1 ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้ ความรู การรับรู และพฤติกรรมการปองกันและ

ควบคุมโรคพีอารอารเอสของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของ

ประเทศไทย

089-7138817 – – รอตีพิมพ

6 595180015-1 นายวัฒนศักดิ์ จําละคร  แผน ก 2 รศ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล ผศ.ดร.พัชรา เผือกเทศ ความชุก ลักษณะทางพันธุกรรม และการดื้อตอยา

ตานจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกไดจากแพะใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

081-5312444 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

7 595180001-2 นางสาวภภัสนันทน ผองสามสวน  แผน ก 2 ผศ.ดร.พัชรา เผือกเทศ รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ,

อ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี

การศึกษาเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยา 

carbapenem ในฟารมสุกรแบบครบวงจรใน

ประเทศไทย

090-6355545 p.phaphatsanant@gmail.com ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

8 595180014-3 น.ส.ดุษฎี ผองอรัญ  แผน ก 2 รศ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล – ความชุกและการดื้อตอสารตานจุลชีพของเชื้อซัล

โมเนลลาที่แยกไดจากไกเนื้อและสุกรในประเทศไทย

082-4830750 –  ทุน jont funding รอจบ

9 595180025-8 น.ส.ศิยาภรณ สีสาวงศ  แผน ก 2 ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม – การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของเชื้อ 

Streptococcus agalactiae ที่แยกไดจากปลานิล 

(Oreochromis niloticus) และเกษตรกรผูเลี้ยง

ปลานิลโดยวิธี pulsed field gel electrophoresis.

061-1092152 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

10  595180020-8 Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH   แผน ก 1 ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม - Detection and determination of drug 

residues levels in cage cultured tilapia fillet 

from the central and southern regions in Lao 

PDR

– – ทุนสนับสนุนบุคคลากรในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

รอตีพิมพ

11 575180005-2 นางสาวศุภธิดา  ภิเศก  แผน ก 1 รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช – ปจจัยเสี่ยงของการพบโรคพิษสุนัขบาในสุนัข และ

ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข

บาในชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

084-2718855 golfobia@hotmail.com – รอจบ

12 595180018-5  น.ส.เสาวคนธ พะวังคาม แผน ก 2 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ความชุกและการดื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อซัล

โมเนลลาที่แยกไดจากสุกรของเกษตรกรรายยอย 

กรณีศึกษาในอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

ประเทศไทย

095-9595997 – – –

13 595180017-7 นายศุภกร ชนะภักดิ์ แผน ก 2 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – การคัดเลือกและคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกที่

แยกไดจากอาหารหมักพื้นบานของไทยและทางเดิน

อาหารสัตวเพื่อนํามาเปเชื้อเริ่มตนในผลิตภัณฑ

อาหารหมัก

083-375-2203 – – –

14 595180024-0  นายคมศักดิ์ จันสด  แผน ก 2 อ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สงาวงษ รศ.ดร.คมกริช พิมพพักดี 

รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง

ความชุกทางซีรัมวิทยาและปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอโรค

แทงติดตอในแพะเนื้อในจังหวัดขอนแกน

087-2257343 – – –

15 605180006-3 นางสาวสุดา  จายหลวง  แผน ก 2 ผศ.ดร.ปยวัฒน  สายพันธุ – การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนู ตะกั่ว และ

แคดเมียมในปลาที่เก็บตัวอยางจากบอกําจัดขยะ 

และการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภค

095-7870561 singsuda.19@gmail.com ทุนมหาวิทยาลัยเวสเทิรน –

16 615180002-2 นางสาวปริยากร เหลาพิเดช  แผน ก 2 – – ยังไมสอบเคาโครงฯ 084-7897004 ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  2562/1

–

17 605180004-7  นายรักษพล  เดชคง  แผน ก 1 รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนะชัย ระบาดวิทยาทางโมเลกุลและการดื้อตอสารตานจุล

ชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกไดจากมาแขงและ คน

เลี้ยงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

081-4722723 ped_ru.@hotmail.com – –

18 605180001-3  นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต  แผน ก 2 รศ.ดร.สมบูณร แสงมณีเดช ผศ.ดร.พีระพล  สุขอวน

ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท

การศึกษาประสิทธิภาพโกฐจุฬาลัมพาตอการยับยั้ง

การติดเชื้อ อัยเมอเรีย ทีเนลลา ในไกเนื้อ

098-5846762 Chayamiew@gmail.com – –

 

19 605180007-1 Miss.Vo Thi Hoang Nga  แผน ก 1 ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – Potential of antimicrobial resistance gene 

transformation of heat-inactivated 

Salmonella isolated from various food 

matrices

099-038-8764 – ทุนสนับสนุนบุคคลากรในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

รอตีพิมพ

20 615180004-8 Mr. Boualy Saphungthong  แผน ก 1 อ.ดร.ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

21 615180005-6 Mr. Chantala Lazaphakdy  แผน ก 1 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

22 615180008-0 Mr.Sitthasone Xaymountry  แผน ก 1 รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล – ยังไมสอบเคาโครงฯ 095-843-4132 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

23 615180007-2 Mr.Xayngeun Phengvongsone  แผน ก 1 ผศ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน ยังไมสอบเคาโครงฯ 094-623-2162 – ทุน Thailand International 

Cooperation Agency (TICA)

–

24 615180009-8 นายธีระยุทธ ทองรินทร  แผน ก 2 – – ยังไมสอบเคาโครงฯ 095-253-1342 – ทุน มหาวิทยาลัยเวทเทิรน –

25 615180010-3 วาที่ รอยตรีอัครพล จันทรทองศรี  แผน ก 2 – – ยังไมสอบเคาโครงฯ – ทุน มหาวิทยาลัยเวทเทิรน –

26 625180001-5 นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล  แผน ก 1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – ยังไมสอบเคาโครงฯ 083-142-9370 – – –

27 625180003-1 Mr.Thongpheth Mitpasa  แผน ก 1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุน Thailand International 

Cooperation Agency (TICA)

สปป.ลาว

28  625180002-3 Miss. Biethee Rani Sarker  แผน ก 1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

บังคลาเทศ

29 625180005-7 Miss.DADAN LIU  แผน ก 1 ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

จีน

30 627180005-1 Ms. Istiana Nur Vidayanti  แผน ก 1 ผศ.ดร.พีระพล  สุขอวน – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุนสนับสนุนบุคคลากรในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

อินโดนีเซีย

31 615180003-0 นางกนกวรรณ บุตรโยธี  แผน ก 2 รศ.สุรสิทธิ์ อวนพรมมา – ยังไมสอบเคาโครงฯ 081-0494288 aj.kanokwan@hotmail.com – –

32 567180003-9 นางสาวรัตติกาล วรหลา แบบ 1.1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – การศึกษาการสรางเครื่องมือประเมินสุขภาพในโรค

ปอดอักเสบในกระตายเลี้ยง

086-9042453 Ruttikan.white@gmail.com – รอตีพิมพ

33 587180001-5 นายสายใจ กองเพชร แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน – พัฒนาการทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของไก

เนื้อที่เลี้ยงเชิงพาณิชย พันธุอารเบอรเอเคอรส พันธุ

ฮับบารดอุลทรายีลด พันธุรอสส 308 และพันธุ

คอบบ 500

086-2493318 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

34 587180003-1 นายธนาคาร  นะศรี แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน รศ.ดร.สมบูรณ  แสงมณีเดช การวิเคราะหอภิมานเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ

ใหวัคซีนปองกันโรคบิดในไก

091-867-8324 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

35 587180002-3 นายดําเนิน เสาะสืบงาม แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน – สภาวะสิ่งแวดลอมจุลภาคในโรงเรือน และปจจัย

ภายในตัวที่มีความสัมพันธกับน้ําหนักตัวของไกเนื้อ

ในฝูงที่เลี้ยงเชิงพาณิชย

– – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

36 587180004-9 นางสาวดวงเดือน  แกนคางพลู แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร การใชภาพถายรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรเพื่อ

ประเมินอัตราการกรองผานโกลเมอรูไลในสุนัข

089-862-6082 duakae@kku.ac.th ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

37 597180001-6 นางสาวนันทิตา รักษาชาติ แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล – การศึกษาพันธุศาสตรระดับเซลลและความผิดปกติ

ของโครโมโซมสัตวสะเทินสะเทินบกในธรรมชาติที่

ไดรับสารไกลโฟเสต

065-449-9635 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

38 597180005-8 นางนุสรา สุวรรณโชติ แบบ 1.1 ผศ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ อ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี,

ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท

ลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมและการกอโรค

ของเชื้อซัลโมเนลลา เอนเตอริติดิส ที่แยกจากไกเนื้อ

086-8524848 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

39 597180003-2 นางสาวกัลยา  วรวงศ แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล  สุขอวน – การวิเคราะหอภิมานเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ

ใชพรีไบโอติกสในไกเนื้อ

081-5440299 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

40 597180002-4 นายณัฐกร  ไชยแสน  แบบ 2.1 ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – ยังไมสอบเคาโครงฯ 062-898-6952 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตร  พ .ศ. 2555 (ปกติ)

                                                                       รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

รวมทั้งสิ้น จํานวน 61 คน เปนระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน และปริญญาเอก จํานวน 30 คน

เปนนักศึกษาไทย จํานวน  43 คน, ตางชาติ จํานวน 18 คน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตร  พ .ศ. 2555 (ปกติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตร พ .ศ. 2555  (ปกติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย  หลักสูตร พ .ศ. 2555 (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  หลักสูตร  พ .ศ. 2555 (โครงการพิเศษ )

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 (โครงการพิเศษ )

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560  (ปกติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560  (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 (โครงการพิเศษ )

mailto:p.phaphatsanant@gmail.com
mailto:golfobia@hotmail.com
mailto:ped_ru.@hotmail.com
mailto:Chayamiew@gmail.com
mailto:aj.kanokwan@hotmail.com
mailto:Ruttikan.white@gmail.com
mailto:duakae@kku.ac.th


41 607180005-3 นายศิวายุ  รัตนะกนกชัย แบบ 1.2 ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร – ยังไมสอบเคาโครงฯ 086-6467400 siwayu612@gmail.com ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

42 617180004-2 Miss. Woro Danur Wendo  แบบ 1.1 รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา – ยังไมสอบเคาโครงฯ 064-315-7464 – รับทุนในโครงการ KKU Active 

Recruitment Project

–

43 617180003-4 Mr.Latsamy Soulivongsa  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล – ยังไมสอบเคาโครงฯ 094-491-9408 – ทุนสนับสนุนบุคคลากรในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

–

44 617180002-6 Mr.Khao Keonam  แบบ 1.1 รศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา

อ.ดร. นันทนา  สุวรรณดิษฐากุล

ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุนสนับสนุนบุคคลากรในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

–

45 617180008-4 Miss.Putu Ayu Sisyawati Putriningsih  แบบ 1.1 รศ.ดร.จารุวรรณ  คําพา ผศ.ดร.พัชรา เผือกเทศ, 

อ.ดร.สุพัตรา จิตติมณี

ยังไมสอบเคาโครงฯ – – รับทุนในโครงการ KKU Active 

Recruitment Project

–

46 617180005-0 นายนิคม ศรีกะชา  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล – ยังไมสอบเคาโครงฯ 095-192-5718 – ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

47 617180006-8 นายพงศธร ธัชประมุข  แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา – ยังไมสอบเคาโครงฯ – ทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม –

48 617180007-6  นางสาวชนากานต ลอยคลัง  แบบ 2.2 ผศ.ดร.ไชยพัศร  ธํารงยศวิทยากุล ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน ยังไมสอบเคาโครงฯ 098-931-3633 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2562/1

–

49 627180001-9 วาที่ รอยตรีภัทรกิติ เนินชัด  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ 087-953-3066 – – –

50 627180002-7 นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ 086-976-5144 – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

51 617180003-5 นายศรายุทธ นามพุทธา  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

52 627180004-3 Ms. Bamphen keomoungkhoun  แบบ 1.1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุน SSHEP Grant by ADB –

53 627180005-1 Mr. I Putu Gede Yudhi Arjentinaia  แบบ 1.1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – ทุนสนับสนุนบุคคลากรในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

–

54 617180001-8 นางสาวเบญญาภา สุรสอน  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ 063-3245979 benyapha_9@hotmail.com ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2562/1

–  

55 567180001-3 Mr.SITHIXAY Kaylath  แบบ 1.1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – ลักษณะและการเกิดโรคของเชื้อ B. pseudomallei

 ที่ไดจากแพะ ในเขตเวียงจันทร สปป ลาว

093-9561599 ksitthicai@gmail.com ทุนสนับสนุนบุคคลากรในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

รอตีพิมพ

56 597180006-6  Mr.XIN WU   แบบ 2.1 รศ.ดร.ฟานาน สุขสวัสดิ์ รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล การศึกษาความสัมพันธของการดื้อตอยาตานจุลชีพ

ของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกไดจากสุนัขเลี้ยงตอมนุษย

– – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

57 597180007-2  นายสมพงษ  หอยสังข  แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.สุปราณี  จิตรเพียร ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของเลเซอรความเขมต่ํา

ดวยพารามิเตอรตางๆ และการประยุกตใชในคลินิก

สัตวเล็ก

– – ทุน 30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

58 607180003-3 นายกัณวีร  สวางเนตร  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล รศ.ดร.ลําใย  ณีรัตนพันธุ ยังไมสอบเคาโครงฯ 061-0761584 Kannaweesang@yahoo.com ทุน มหาวิทยาลัยเวทเทิรน –

59 607180002-5 นายทรงเกียรติ อุพลเถียร  แบบ 1.1 รศ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา ศ.ดร.บรรจบ  ศรีภา ยังไมสอบเคาโครงฯ 089-203547 songkaid3547@gmail.cm  ทุน Joint Funding –

60 607180004-1 นางสาวศันศนีย สุพรรณคง  แบบ 1.1 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน – ยังไมสอบเคาโครงฯ – – – เขา 2/2560

61 607180001-7 นางสาวรวิกานต  อินทรชวย  แบบ 2.2 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล ผศ.ดร.พีระพล  สุขอวน ยังไมสอบเคาโครงฯ 085-7397572 rawi-k@hotmail.com ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร –  

 

   

  

 

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 (โครงการพิเศษ )

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตร  พ .ศ. 2555 (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 (ปกติ)
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