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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

