
ท่ี รหัสประจําตัว ช่ือ - สกุล แผนการ

ศึกษา

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม หัวขอเคาโครง/วิทยานิพนธ ทุน

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

เนื้อสุกรตอการพบเชื้อซัลโมเนลลาท่ีดื้อยา

หลายขนาน ท่ีแยกไดในประเทศไทย ชวงป

 2557 – 2560

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

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

ดื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาท่ี

แยกไดจากแพะในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

3 595180001-2 นางสาวภภัสนันทน ผองสามสวน  แผน ก 2 ผศ.ดร.พัชรา เผือกเทศ รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติ

ตระกูล,

อ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี

การศึกษาเชื้อ Enterobacteriaceae ท่ีดื้อ

ยา carbapenem ในฟารมสุกรแบบครบ

วงจรในประเทศไทย

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

4 595180025-8 น.ส.ศิยาภรณ สีสาวงศ  แผน ก 2 ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม – การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของ

เชื้อ Streptococcus agalactiae ท่ีแยก

ไดจากปลานิล (Oreochromis niloticus)

 และเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลโดยวิธี 

pulsed field gel electrophoresis.

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

5  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

ทุนสนับสนุนบุคคลากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

6 595180018-5  น.ส.เสาวคนธ พะวังคาม แผน ก 2 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ความชุกและการดื้อตอยาตานจุลชีพของ

เชื้อซัลโมเนลลาท่ีแยกไดจากสุกรของ

เกษตรกรรายยอย กรณีศึกษาในอําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ประเทศไทย

–

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

แลคติกท่ีแยกไดจากอาหารหมักพ้ืนบาน

ของไทยและทางเดินอาหารสัตวเพ่ือนํามา

เปเชื้อเริ่มตนในผลิตภัณฑอาหารหมัก

–

8 605180006-3 นางสาวสุดา  จายหลวง  แผน ก 2 ผศ.ดร.ปยวัฒน  สายพันธุ – การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนู ตะก่ัว 

และแคดเมียมในปลาท่ีเก็บตัวอยางจากบอ

กําจัดขยะ และการประเมินความเสี่ยงจาก

การบริโภค

ทุน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

9 615180002-2 นางสาวปริยากร เหลาพิเดช  แผน ก 2 รศ.ดร.พีระพล สุขอวน – ความชุกของเชื้อเอนเทอโรคอคไคท่ีดื้อตอ

ยาแวนโคมัยซินในผลิตภัณฑอาหารท่ีมา

จากสัตว : การทบทวนวรรณกรรมอยาง

เปนระบบและการวิเคราะหอภิมาน

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2562/1

10 605180004-7  นายรักษพล  เดชคง  แผน ก 1 รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนะชัย ระบาดวิทยาทางโมเลกุลและการดื้อตอ

สารตานจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาท่ีแยก

ไดจากมาแขงและ คนเลี้ยงในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

–

11 605180007-1 Miss.Vo Thi Hoang Nga  แผน ก 1 รศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – Potential of antimicrobial resistance 

gene transformation of heat-

inactivated Salmonella isolated 

from various food matrices

ทุนสนับสนุนบุคคลากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย   (ปกติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย   (นานาชาติ)

รวมท้ังสิ้น จํานวน 54 คน เปนระดับปริญญาโท จํานวน 28 คน และปริญญาเอก จํานวน 26 คน                                                                                                                                  

                                                                                                    วาระท่ี 2.1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย   (ปกติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย   (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  (โครงการพิเศษ)

                                                                       รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563



12 615180004-8 Mr. Boualy Saphungthong  แผน ก 1 อ.ดร.ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร – ผลของเซริซินไอโอดีนอลและการลด

ออกซิเจนตอการแชแข็งอสุจิของวัว

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

13 615180005-6 Mr.CHANTHALA LAXAPHAKDY  แผน ก 1 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน – ผลของตํารับสมุนไพรมูพลัส ตอ

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการขับ

เชื้อ อี.โคไล เอฟ 18 ในข้ีของสุกรหยานม

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

14 615180008-0 Mr.Sitthasone Xaymountry  แผน ก 1 รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล – ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล และการดื้อยา

ตานจุลชีพของเชื้อ Salmonella spp. 

แยกไดจากเนื้อสุกรเนื้อโคและเนื้อไกใน

ตลาดสดใน นครหลวงเวียงจันทน สปป ลาว

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

15 615180007-2 Mr.Xayngeun Phengvongsone  แผน ก 1 รศ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล รศ.ดร.พีระพล สุขอวน ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจาก 

Morus alba Linn ตอ Escherichia coli 

และStaphylococcus aureus ในหลอด

ทดลอง

ทุน Thailand 

International 

Cooperation Agency 

(TICA)

16 615180009-8 นายธีระยุทธ ทองรินทร  แผน ก 2 รศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา – การตอบสนองดานเซลลภูมิคุมกันในเยื่อ

เมือกทางเดินน้ําดีของสัตวทดลองท่ีไวและ

ไมไวตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับชนิด 

Opisthorchis viverrini

ทุน มหาวิทยาลัยเวทเทิรน

17 615180010-3 วาท่ี รอยตรีอัครพล จันทรทองศรี  แผน ก 2 ผศ.ดร.จรีรัตน เอ่ียมสะอาด – การพัฒนาอนุภาคกํามะถันนาโนดวยวิธีชีว

สังเคราะหโดยใชสารสกัดแพงพวยฝรั่ง 

เพ่ือยับยั้งเชื้อรากลุมเดอรมาโตไฟตท่ีกอ

โรคผิวหนังสุนัข

ทุน มหาวิทยาลัยเวทเทิรน

18 625180001-5 นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล  แผน ก 1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – การศึกษาความชุกของโรคไขนกแกวโดย

การตรวจสอบทางระดับโมเลกุลในกลุมนก

ปากขอในประเทศไทย

–

19 625180003-1 Mr.Thongpheth Mitpasa  แผน ก 1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ความชุกระดับโมเลกุลของการติดเชื้อ 

Ehrlichia canis ใน สุนัขในขอนแกน

ทุน Thailand 

International 

Cooperation Agency 

(TICA)

20  625180002-3 Miss. Biethee Rani Sarker  แผน ก 1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ความชุกของโมเลกุลของการติดเชื้อ 

Anaplasma platys ในสุนัขในขอนแกน

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

21 625180005-7 Miss.DADAN LIU  แผน ก 1 รศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – การศึกษาคุณสมบัติทางดานโปรไบโอติ

กของเชื้อ Bifidobacteria ท่ีแยกไดจาก

สุกรอินทรียในจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

22 625180004-9  Miss. Istiana Nur Vidayanti  แผน ก 1 รศ.ดร.พีระพล  สุขอวน – ความชุกและการแจกแจงตามฤดูกาลของ

เชื้อซัลโมเนลลาดื้อยาตานจุลชีพ จากเนื้อ

ไกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ประเทศไทย

ทุนสนับสนุนบุคคลากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

23 625180006-5 นายปฐวี นิ่มสกุล  แผน ก 1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล ยังไมสอบเคาโครงฯ –

24 635180001-6 นายณัฐพล บางแกว  แผน ก 1 รศ.ดร.พีระพล สุขอวน  ยังไมสอบเคาโครงฯ –

25 635180002-4 นายพงษนรินทร ภิญญานุสรณ  แผน ก 1 ผศ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

26 635180003-2 นายอดิเทพ คอลพุทธา  แผน ก 1 รศ.ดร.พีระพล สุขอวน ยังไมสอบเคาโครงฯ –

27 635180005-8 นายเอกชัย  ทองคํา  แผน ก 1 ผศ.จรีรัตน เอ่ียมสะอาด ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

28 615180003-0 นางกนกวรรณ บุตรโยธี  แผน ก 2 รศ.สุรสิทธิ์ อวนพรมมา – ผลการใชสารสกัดจากธรรมชาติในการไล

แมลงวันและกําจัดหนอนแมลงวัน

–

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  (โครงการพิเศษ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย  (ปกติ)



29 587180003-1 นายธนาคาร  นะศรี แบบ 1.1 รศ.ดร.พีระพล สุขอวน รศ.ดร.สมบูรณ  แสงมณี

เดช

การวิเคราะหอภิมานเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพการใหวัคซีนปองกันโรคบิดใน

ไก

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

30 587180004-9 นางสาวดวงเดือน  แกนคางพลู แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร การใชภาพถายรังสีสวนตัดอาศัย

คอมพิวเตอรเพ่ือประเมินอัตราการกรอง

ผานโกลเมอรูไลในสุนัข

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

31 597180001-6 นางสาวนันทิตา รักษาชาติ แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล – การศึกษาพันธุศาสตรระดับเซลลและความ

ผิดปกติของโครโมโซมสัตวสะเทินสะเทิน

บกในธรรมชาติท่ีไดรับสารไกลโฟเสต

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

32 597180005-8 นางนุสรา สุวรรณโชติ แบบ 1.1 ผศ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ อ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี,

ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐา

นนท

ลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมและ

การกอโรคของเชื้อซัลโมเนลลา เอนเตอริ

ติดิส ท่ีแยกจากไกเนื้อ

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

33 597180003-2 นางสาวกัลยา  วรวงศ แบบ 1.1 รศ.ดร.พีระพล  สุขอวน – การวิเคราะหอภิมานเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพการใชพรีไบโอติกสในไกเนื้อ

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

34 597180002-4 นายณัฐกร  ไชยแสน  แบบ 2.1 รศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป – การจําแนกแยกเชื้อ Arcobacter spp. 

จากอุจจาระสุกรและน้ําจากแหลงน้ําตางๆ

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

35 607180005-3 นายศิวายุ  รัตนะกนกชัย แบบ 1.2 ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร – ระดับไนตริกออกไซดในพลาสมา และไน

ตริกออกไซดซินเทส ในสุนัขโรคลิ้นหัวใจ

ไมทรัลเสื่อม

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

36 617180004-2 Miss. Woro Danur Wendo  แบบ 1.1 รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา – มิวซินจากเยื่อบุทางเดินน้ําดีของ

สัตวทดลองท่ีไวและไมไวตอการติดพยาธิ

ใบไมตับ Opisthorchis viverrini

รับทุนในโครงการ KKU 

Active Recruitment 

Project

37 617180003-4 Mr.Latsamy Soulivongsa  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล – ผลกระทบจากโลหะหนักท่ีมีผลตอ พันธุ

ศาสตรระดับเซลลของปลาบริเวณเหมือง

ทองค าเซโปน ประเทศสาธารณะรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนสนับสนุนบุคคลากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

38 617180002-6 Mr.Khao Keonam  แบบ 1.1 รศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา

อ.ดร. นันทนา  สุวรรณ

ดิษฐากุล

ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุนสนับสนุนบุคคลากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

39 617180008-4 Miss.Putu Ayu Sisyawati 

Putriningsih

 แบบ 1.1 รศ.ดร.จารุวรรณ  คําพา ผศ.ดร.พัชรา เผือกเทศ, 

อ.ดร.สุพัตรา จิตติมณี

Epidemiology and Molecular 

Characterization of Methicillin-

Resistant Staphylococcus 

pseudintermedius (MRSP) found in 

Skin Diseased Dogs in Veterinary 

Teaching Hospital, Khon Kaen 

University, Thailand

รับทุนในโครงการ KKU 

Active Recruitment 

Project

40 617180005-0 นายนิคม ศรีกะชา  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล – การวิจัยและพัฒนาวัสดุดูดซับเบนโทไนท

ของไทยในการดูดซับโครเมียม

ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

41 617180006-8 นายพงศธร ธัชประมุข  แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

42 617180007-6  นางสาวชนากานต ลอยคลัง  แบบ 2.2 รศ.ดร.ไชยพัศร  ธํารงยศวิทยากุล ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2562/1

43 627180001-9 วาท่ี รอยตรีภัทรกิติ เนินชัด  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ –

44 627180002-7 นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสัตวแพทย  (นานาชาติ)



45 627180003-5 นายศรายุทธ นามพุทธา  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

46 627180004-3 Ms. Bamphen keomoungkhoun  แบบ 1.1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน SSHEP Grant by ADB

47 627180005-1 Mr. I Putu Gede Yudhi 

 Arjentinaia 

 แบบ 1.1 ผศ.ดร.วีรพล  ทวีนันท – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุนสนับสนุนบุคคลากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

48 627180006-9 นางสาวภัชญา ทัศคร  แบบ 1.1 ผศ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

49 627180007-7 นายวณาชิณญ อัศศวานันท  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน ศรแผลง – ยังไมสอบเคาโครงฯ ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

50 617180001-8 นางสาวเบญญาภา สุรสอน  แบบ 1.1 รศ.ดร.ไพรัตน  ศรแผลง – ผลของสารสกัดหอมแดงตอสมรรถนะการ

เจริญเติบโต ภูมิคุมกันโรคและประชากร

แบคทีเรียในไกเนื้อ

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2562/1

51 567180001-3 Mr.SITHIXAY Kaylath  แบบ 1.1 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล – ลักษณะและการเกิดโรคของเชื้อ B. 

pseudomallei ท่ีไดจากแพะ ในเขตเวียง

จันทร สปป ลาว

ทุนสนับสนุนบุคคลากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภาคลุมน้ําโขง 

(Matching Fund)

52 597180007-2  นายสมพงษ  หอยสังข  แบบ 1.1 ผศ.ดร.นฤพนธ  คําพา ผศ.ดร.สุปราณี  จิตรเพียร ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของเลเซอร

ความเขมต่ําดวยพารามิเตอรตางๆ และ

การประยุกตใชในคลินิกสัตวเล็ก

ทุน 30 ป คณะสัตว

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

53 607180003-3 นายกัณวีร  สวางเนตร  แบบ 1.1 รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล รศ.ดร.ลําใย  ณีรัตนพันธุ ผลก่ึงเฉียบพลันและเรื้อรังของโลหะหนัก

ตอสมรรถนะการผลิต อัตราการรอด โลหิต

วิทยา ภูมิคุมกันและพยาธิวิทยาของปลา

นิลท่ีเลี้ยงบริเวณบอฝงกลบขยะเทศบาล

นครขอนแกน

ทุน มหาวิทยาลัยเวทเทิรน

54 607180001-7 นางสาวรวิกานต  อินทรชวย  แบบ 2.2 ผศ.ดร.สมโภชน  วีระกุล รศ.ดร.พีระพล  สุขอวน คลามัยเดียในสัตวเลื้อยคลานและ

ความสามารถชุกหัวเรื่อง: การติดเชื้อคลา

มัยเดียในหางหุนสวนจํากัดฟารมจระเขคุณ

น้ําจืดออกพันธุไทย English (Crocodylus

 siamensis) ในกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกฉียงเหนือ ตอนกลาง

ทุน มหาวิทยาลัยสงขลา

 

    

  

 

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย (โครงการพิเศษ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย  (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  (ปกติ)


