
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล แผนการศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม หัวขอเคาโครง/วิทยานิพนธ ทุน หมายเหตุ

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

กระตายปกติและเสี่ยงตอโรคหัวใจ 

โดยการถายภาพรังสีชองอก และ

คลื่นไฟฟาหัวใจ

– รอตีพิมพ

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

จําหนายเนื้อสุกรตอการพบเชื้อซัล

โมเนลลาที่ดื้อยาหลายขนาน ที่แยก

ไดในประเทศไทย ชวงป 2557 – 

2560

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

3 595180009-6 นางสาวปนัดดา เนตรพุดซา  แผน ก 1 รศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้ ความรู การรับรู และพฤติกรรมการ

ปองกันและควบคุมโรคพีอารอาร

เอสของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางของประเทศไทย

– รอตีพิมพ

4 595180015-1 นายวัฒนศักดิ์ จําละคร  แผน ก 2 รศ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล ผศ.ดร.พัชรา เผือกเทศ ความชุก ลักษณะทางพันธุกรรม 

และการดื้อตอยาตานจุลชีพของ

เชื้อซัลโมเนลลาที่แยกไดจากแพะ

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

5 595180001-2 นางสาวภภัสนันทน ผองสามสวน  แผน ก 2 ผศ.ดร.พัชรา เผือกเทศ รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติ

ตระกูล,

อ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี

การศึกษาเชื้อ 

Enterobacteriaceae ที่ดื้อยา 

carbapenem ในฟารมสุกรแบบ

ใ ป ศไ

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

6 595180025-8 น.ส.ศิยาภรณ สีสาวงศ  แผน ก 2 ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม – การศึกษาความสัมพันธทาง

พันธุกรรมของเชื้อ Streptococcus

 agalactiae ที่แยกไดจากปลานิล 

(Oreochromis niloticus) และ

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลโดยวิธี 

pulsed field gel 

electrophoresis.

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

7  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

ทุนสนับสนุนบุคคลากร

ในภูมิภาคอาเซียน

และอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

รอตีพิมพ

8 595180018-5  น.ส.เสาวคนธ พะวังคาม แผน ก 2 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ความชุกและการดื้อตอยาตานจุล

ชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได

จากสุกรของเกษตรกรรายยอย 

กรณีศึกษาในอําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน ประเทศไทย

– รอตีพิมพ

9 595180017-7 นายศุภกร ชนะภักดิ์ แผน ก 2 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

แบคทีเรียแลคติกที่แยกไดจาก

อาหารหมักพื้นบานของไทยและ

ทางเดินอาหารสัตวเพื่อนํามาเปเชื้อ

เริ่มตนในผลิตภัณฑอาหารหมัก

– –

10 605180006-3 นางสาวสุดา  จายหลวง  แผน ก 2 ผศ.ดร.ปยวัฒน  สายพันธุ – การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนู 

ตะกั่ว และแคดเมียมในปลาที่เก็บ

ตัวอยางจากบอกําจัดขยะ และการ

ประเมินความเสี่ยงจากการบริโภค

ทุน มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน

รอตีพิมพ

11 615180002-2 นางสาวปริยากร เหลาพิเดช  แผน ก 2 – – ความชุกของเชื้อเอนเทอโรคอคไคที่

ดื้อตอยาแวนโคมัยซินในผลิตภัณฑ

อาหารที่มาจากสัตว : การทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบและการ

วิเคราะหอภิมาน

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2562/1

–

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  หลักสูตร  พ.ศ. 2555 (โครงการพิเศษ)

                                                                       รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

รวมทั้งสิ้น จํานวน 55 คน เปนระดับปริญญาโท จํานวน 29 คน และปริญญาเอก จํานวน 26 คน                                                                                                                                                                               

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตร  พ.ศ. 2555 (ปกติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตร พ.ศ. 2555  (ปกติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย  หลักสูตร พ.ศ. 2555 (นานาชาต)ิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โครงการพิเศษ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (ปกติ)



12 605180004-7  นายรักษพล  เดชคง  แผน ก 1 รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนะชัย ระบาดวิทยาทางโมเลกุลและการ

ดื้อตอสารตานจุลชีพของเชื้อซัล

โมเนลลาที่แยกไดจากมาแขงและ 

คนเลี้ยงในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย

– –

13 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

ทุนสนับสนุนบุคคลากร

ในภูมิภาคอาเซียน

และอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

รอตีพิมพ

14 615180004-8 Mr. Boualy Saphungthong  แผน ก 1 อ.ดร.ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร – ผลของเซริซินไอโอดีนอลและการ

ลดออกซิเจนตอการแชแข็งอสุจิของ

วัว

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

15 615180005-6 Mr.CHANTHALA LAXAPHAKDY  แผน ก 1 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน – ผลของตํารับสมุนไพรมูพลัส ตอ

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและ

การขับเชื้อ อี.โคไล เอฟ 18 ในขี้

ของสุกรหยานม

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

16 615180008-0 Mr.Sitthasone Xaymountry  แผน ก 1 รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล – ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล และการ

ดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ 

Salmonella spp. แยกไดจากเนื้อ

สุกรเนื้อโคและเนื้อไกในตลาดสดใน

 นครหลวงเวียงจันทน สปป ลาว

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

17 615180007-2 Mr.Xayngeun Phengvongsone  แผน ก 1 รศ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด

จาก Morus alba Linn ตอ 

Escherichia coli และ

Staphylococcus aureus ใน

หลอดทดลอง

ทุน Thailand 

International 

Cooperation 

Agency (TICA)

–

18 615180009-8 นายธีระยุทธ ทองรินทร  แผน ก 2 – – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน มหาวิทยาลัยเวท

เทิรน

–

19 615180010-3 วาที่ รอยตรีอัครพล จันทรทองศรี  แผน ก 2 ผศ.ดร.จรีรัตน เอี่ยมสะอาด – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน มหาวิทยาลัยเวท

เทิรน

–

20 625180001-5 นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล  แผน ก 1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – ยังไมสอบเคาโครงฯ – –

21 625180003-1 Mr.Thongpheth Mitpasa  แผน ก 1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน Thailand 

International 

Cooperation 

Agency (TICA)

สปป.ลาว

22  625180002-3 Miss. Biethee Rani Sarker  แผน ก 1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

บังคลาเทศ

23 625180005-7 Miss.DADAN LIU  แผน ก 1 ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

จีน

24 625180004-9 Miss. Istiana Nur Vidayanti 
  แผน ก 1 รศ.ดร.พีระพล  สุขอวน – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุนสนับสนุนบุคคลากร

ในภูมิภาคอาเซียน

และอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

อินโดนีเซีย

25 625180006-5 นายปฐวี นิ่มสกุล  แผน ก 1 ยังไมสอบเคาโครงฯ – –

26 635180001-6 นายณัฐพล บางแกว  แผน ก 1 รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอวน  

27 635180002-4 นายพงษนรินทร ภิญญานุสรณ  แผน ก 1 ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ

28 635180003-2 นายอดิเทพ คอลพุทธา  แผน ก 1 รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอวน

29 615180003-0 นางกนกวรรณ บุตรโยธี  แผน ก 2 รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อวนพรมมา – ยังไมสอบเคาโครงฯ – –

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (นานาชาต)ิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โครงการพิเศษ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตร  พ.ศ. 2555 (ปกติ)



30 587180003-1 นายธนาคาร  นะศรี แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน รศ.ดร.สมบูรณ  แสงมณี

เดช

การวิเคราะหอภิมานเพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการใหวัคซีนปองกัน

โรคบิดในไก

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตองสอบจบภายในภาคปลาย ปการศึกษา

 2562 แตนักศึกษายังไมผานภาษาอังกฤษ

31 587180004-9 นางสาวดวงเดือน  แกนคางพลู แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร การใชภาพถายรังสีสวนตัดอาศัย

คอมพิวเตอรเพื่อประเมินอัตราการ

กรองผานโกลเมอรูไลในสุนัข

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตองสอบจบภายในภาคตน ปการศึกษา 

2563 เพราะนักศึกษาเขาศึกษาภาคปลาย

 ปการศึกษา 2558

32 597180001-6 นางสาวนันทิตา รักษาชาติ แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล – การศึกษาพันธุศาสตรระดับเซลล

และความผิดปกติของโครโมโซม

สัตวสะเทินสะเทินบกในธรรมชาติที่

ไดรับสารไกลโฟเสต

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รอตีพิมพ

33 597180005-8 นางนุสรา สุวรรณโชติ แบบ 1.1 อ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ อ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี,

ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐา

นนท

ลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรม

และการกอโรคของเชื้อซัลโมเนลลา 

เอนเตอริติดิส ที่แยกจากไกเนื้อ

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตองดําเนินการสอบจบในปการศึกษา 

2563

34 597180003-2 นางสาวกัลยา  วรวงศ แบบ 1.1 ผศ.ดร.พีระพล  สุขอวน – การวิเคราะหอภิมานเพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการใชพรีไบโอติกสใน

ไกเนื้อ

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตองดําเนินการสอบจบในปการศึกษา 

2563

35 597180002-4 นายณัฐกร  ไชยแสน  แบบ 2.1 ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เลยกําหนดการสอบเคาโครงฯ มาแลว 1 

ป เพราะตองดําเนินการสอบจบในป

การศึกษา 2563 ซึ่งตองสอบผานเคาโครง

ฯแลวไมนอยกวา 60 วัน ถึงจะสามารถ

สอบวิทยานิพนธได

36 607180005-3 นายศิวายุ  รัตนะกนกชัย แบบ 1.2 ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตองสอบเคาโครงฯ เพราะเปลี่ยนระดับ

แตนับระยะเวลาตอเนื่องจากระดับ

ปริญญาโท

37 617180004-2 Miss. Woro Danur Wendo  แบบ 1.1 รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา – ยังไมสอบเคาโครงฯ รับทุนในโครงการ KKU

 Active Recruitment 

Project

–

38 617180003-4 Mr.Latsamy Soulivongsa  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล – ผลกระทบจากโลหะหนักที่มีผลตอ 

พันธุศาสตรระดับเซลลของปลา

บริเวณเหมืองทองค าเซโปน 

ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

ทุนสนับสนุนบุคคลากร

ในภูมิภาคอาเซียน

และอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

–

39 617180002-6 Mr.Khao Keonam  แบบ 1.1 รศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา รศ.ดร.ประสาน ตังค

วัฒนา

อ.ดร. นันทนา  สุวรรณ

ดิษฐากุล

ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุนสนับสนุนบุคคลากร

ในภูมิภาคอาเซียน

และอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

–

40 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

–

41 617180005-0 นายนิคม ศรีกะชา  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุนวิจัยสําหรับ

คณาจารย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

42 617180006-8 นายพงศธร ธัชประมุข  แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

–

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (นานาชาต)ิ



43 617180007-6  นางสาวชนากานต ลอยคลัง  แบบ 2.2 ผศ.ดร.ไชยพัศร  ธํารงยศวิทยากุล ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

 2562/1

–

44 627180001-9 วาที่ รอยตรีภัทรกิติ เนินชัด  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ – –

45 627180002-7 นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

46 627180003-5 นายศรายุทธ นามพุทธา  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

47 627180004-3 Ms. Bamphen 

keomoungkhoun 

 แบบ 1.1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน SSHEP Grant by

 ADB

–

48 627180005-1 Mr. I Putu Gede Yudhi 

Arjentinaia 


 แบบ 1.1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุนสนับสนุนบุคคลากร

ในภูมิภาคอาเซียน

และอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

–

49 627180006-9 นางสาวภัชญา ทัศคร  แบบ 1.1 ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

50 627180007-7 นายวณาชิณญ อัศศวานันท  แบบ 1.1 ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

51 617180001-8 นางสาวเบญญาภา สุรสอน  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

 2562/1

–

52 567180001-3 Mr.SITHIXAY Kaylath  แบบ 1.1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – ลักษณะและการเกิดโรคของเชื้อ B.

 pseudomallei ที่ไดจากแพะ ใน

เขตเวียงจันทร สปป ลาว

ทุนสนับสนุนบุคคลากร

ในภูมิภาคอาเซียน

และอนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

วันสิ้นสุดของการขอขยายการตีพิมพคือ 9

 ธันวาคม 2563

53 597180007-2  นายสมพงษ  หอยสังข  แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.สุปราณี  จิตรเพียร ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของ

เลเซอรความเขมต่ําดวย

พารามิเตอรตางๆ และการ

ประยุกตใชในคลินิกสัตวเล็ก

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

–

54 607180003-3 นายกัณวีร  สวางเนตร  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล รศ.ดร.ลําไย  ณีรัตนพันธุ ผลกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรังของ

โลหะหนักตอสมรรถนะการผลิต 

อัตราการรอด โลหิตวิทยา 

ภูมิคุมกันและพยาธิวิทยาของปลา

นิลที่เลี้ยงบริเวณบอฝงกลบขยะ

เทศบาลนครขอนแกน

ทุน มหาวิทยาลัยเวท

เทิรน

–

55 607180001-7 นางสาวรวิกานต  อินทรชวย  แบบ 2.2 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล ผศ.ดร.พีระพล  สุขอวน คลามัยเดียในสัตวเลื้อยคลานและ

ความสามารถชุกหัวเรื่อง: การติด

เชื้อคลามัยเดียในหางหุนสวนจํากัด

ฟารมจระเขคุณน้ําจืดออกพันธุไทย 

English (Crocodylus siamensis)

 ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียง

เหนือ ตอนกลาง

ทุน มหาวิทยาลัยสงขลา –

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โครงการพิเศษ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย หลักสูตร  พ.ศ. 2555 (นานาชาต)ิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปกติ)
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