
ท าเนียบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัส 53 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภาคภูมิ อิสระพงศ์พันธ ์ รหัส 531431001  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดวิการที่กีบของโคนมในฟาร์มโคนมเขตภาคเหนือ      

ตอนบนของประเทศไทย 
ภาษาอังกฤษ Risk Factors Associated with Claw Lesions of Cows in Dairy 

Farms in the Upper North of Thailand 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร 

นางสาววารีรัตน์ กิตติมานะพนัธุ์ รหัส 531431002  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การเปรียบเทียบระดับแอนติบอดีของช้างเอเชียที่ติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียม 

ทูเบอร์คิวโลซิส ด้วยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์แบนท์และชุดตรวจไว
ส าเร็จรูป 

ภาษาอังกฤษ Comparison of Mycobacterium tuberculosis antibody titer 
in infected Asian elephants (Elephas maximus) with in 
house Enzyme Linked Immunosorbant Assay versus 
commercial test kit                                       

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 

นางสาวทติฏยา จรรยาเมธากุล รหัส 531431003  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การพิสูจน์ความเป็นพ่อ แม่ ลูก โดยการตรวจลายพิมพไ์มโครแซทเทิลไลท์ 

ดีเอ็นเอในกวางผาจีนเพื่อจดัการการเพาะขยายพันธ์ุในกรงเลี้ยง  

ภาษาอังกฤษ Parentage Testing in Chinese Goral (Naemorhedus griseus) 
Using Microsatellite DNA Finger Print for Captive Breeding 
Management                       

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นางสาวปีย์ชนิตว์ ค ากัมพล รหัส 531431004  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลาสม่าซีโรโทนินกับโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อม 

ในสุนัข 
ภาษาอังกฤษ Relationship Between Plasma Serotonin Level and Mitral 

Endocardiosis in Dogs                      
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชวลิต บุญญาภากร 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร 

 

นางสาวพุธติา เรืองอารีย์รัชต ์ รหัส 531431005  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ประสิทธิภาพของยาน า ไซลาซนี หรือ ดีโทมิดีน ต่อคุณภาพของการวาง

ยาสลบด้วยไธโอเพนทาลเพื่อการท าหมันแบบเปิดในล่อรุ่นเพศผู ้
ภาษาอังกฤษ Premedicative Efficacy of Xylazine or Detomidine on Quality of 

Thiopental Anesthesia for Castration with Open Technic in 
Young Male Mules                

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี 
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ 
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 

นางสาวปราณิศา  มหัตนิรันดรก์ุล รหัส 531431006  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การเปรียบเทียบผลการระงับปวดหลังผ่าตัดระหว่างวิธีการฝังเข็มแบบ 

กระตุ้นไฟฟ้าและทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ในสุนัขภายหลังการศัลยกรรม
ท าหมันเพศเมีย                      

ภาษาอังกฤษ A Comparison of Post Operative  Analgesics Between 
Electroacupuncture and Tramadol HC1 in Dogs with 
Orariohysterectomy 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล าปาง 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นิยดา ทิตาราม 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ คนม ี รหัส 531451001 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การหาลักษณะเฉพาะของรูปแบบระยะยาวของสเตียรอยด์ฮอร์โมนใน 

ตัวอย่างอุจจาระของกวางผาจนีในกรงเลี้ยง 
ภาษาอังกฤษ Characterization of Longitudinal Fecal Steroid Hormone Profiles 

in Captive Chinese Goral (Naemorhedus griseus) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
Dr.Janine L. Brown 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร 
รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์ 

 
นางสาววนัธันวา มงคล รหัส 531451002 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การพัฒนาวิธีเฝ้าระวังการแพร่กระจายของอะฟลาทอกซินในฟาร์มโคนม 
ภาษาอังกฤษ Development of Monitoring Procedure on Aflatoxin Distribution 

in Dairy Farms 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อ านาจ พัวพลเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนัทา วังกานต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.วาสนา ไชยศรี 

นางสาวกานต์สดุา ลฬีหาพงศธร รหัส 531451003  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ระบาดวทิยาโมเลกุลและระบาดวิทยาเชิงคณิตสาสตร์ของเต้านมอักเสบ 

จากเชื้อสเตรปโตคอคคัสในฟารม์โคนมรายย่อย 
ภาษาอังกฤษ Molecular and Mathematical Epidemiology of Streptococcal  

Mastitis in Small Holder Dairy Farms 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธนู ภิญโญภูมิมนิทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมชาติ สมเกิด  รหัส 531431005  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การตกมันและการใช้วัคซนีฮอร์โมนในการควบคุมการตกมันของช้างเลีย้งไทย 
ภาษาอังกฤษ Musth and the Application of Hormone-based Vaccine for Musth 

Control in Thai Domestic Elephant (Elephas maximus) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมนิทร์ 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ประภาส พชันี 
Dr.Janine L.Brown 
 


