
ท าเนียบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัส 57 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชมพูนชุ อุดอิน รหัส 571431001  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมและการพบ Escherichia coli ที่สร้าง                         

บีตา-แลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยายในถังน้้านมของฟาร์มโคนมในเขต                      
อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

ภาษาอังกฤษ Antimicrobial Usage in Dairy Farm and the Presence of                   
Escherichia coli Producing Extended Spectrum Beta-lactamase  

                      in Bulk Tank Milk at Farm Level in Mae-On District, Chiang Mai  
Province 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ดวงพร พิชผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล้าปาง 
 

นายพลัลพ ตนัแก้ว รหัส 571431002  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การพัฒนาและการประเมินชดุทดสอบ Enzyme-linked  

Immunosorbent Assay ที่เตรียมขึ้นเองส้าหรับการตรวจหาแอนติบอดี
ต่อโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค 

ภาษาอังกฤษ Development and Evaluation of an In-house Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay Kit for Detection of Antibody to Bovine 
Hemorrhagic Septicemia 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกิติยา มั่งคั่ง รหัส 571431003 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างระดบัพลาสม่าฮิวแมนนนิกับโรคลิน้หัวใจเสื่อมในสุนัข 
ภาษาอังกฤษ Relationship between the Plasma Humanin Level and Canine 

Myxomatous Valvular Disease 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชวลิต บุญญาภากร 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 

นายจิรเดช อ้าไพพนัธ ์ รหัส 571431004 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกของโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางเดินปัสสาวะและรูปแบบการดื้อยา 

ของแบคทีเรียที่แยกได้จากสุนัขและแมวในจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาษาอังกฤษ Prevalence of Bacterial Urinary Tract Infection and Antimicrobial 

Drug Resistance Pattern of Isolated Bacteria from Dogs and Cats 
in Chiang Mai 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ 
รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ 

 

นางสาวจิราภา เทพมณ ี รหัส 571431005  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกของเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล  (Escherichia coli) ที่สร้างเอนไซม์

บีตา-แลคทาเมสชนิดชยาย (Extended-spectrum beta-lactamase) 
และการดื้อต่อยาปฏิชีวนะในสุนัขท้องเสีย สุนัขที่เป็นโรคปริทันต์ และสุนัข
ที่มีสุขภาพแข็งแรง 

ภาษาอังกฤษ Prevalence of Extended-spectrum beta-lactamase  
(ESBL) -producing Escherichia coli and Antimicrobial Resistance 
in Dogs with Diarrhea, Periodontal Disease and Healthy Dogs 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล้าปาง  
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นิยดา ทิตาราม 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท ์
อาจารย์ ดร.มนทิรา อินตะ๊นอน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นางสาวณภัทร ร่วมรังษี รหัส 571431006  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การคัดเลือกสารสกัดหยาบสมนุไพรที่เหนี่ยวนา้การตายอะพอพโทซิสของ 

เซลล์เชื้อสายมะเร็งกระดูกอ่อนมนุษย์ SW1353 
ภาษาอังกฤษ Selection of Herbal Crude Extract inducing Apoptosis in 

SW1353 Human Chondrosarcoma Cell Line 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช 
อาจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม 

นายทศพล จ้าหมาย รหัส 571431007 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียและความไวต่อยาปฏิชีวนะจากสุนัขที่มีภาวะนิ่ว 
 ในทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดซ้้าของนิ่ว 
 หลังการรักษาด้วยการผ่าตัด 
ภาษาอังกฤษ Bacteria Identification and Antimicrobial Sensitivity Test from Dog with 

Urolithiasis in Lower Urinary Tract and Risk Factors Associated with 

Recurrence of Urolithiasis after Surgical Treatment 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 

MR.GUNAWAN SETIAJI รหัส 571431009 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย เครือข่ายทางสังคมเพื่อหารูปแบบการเคลื่อนย้ายโคกระบือ และสัตว์ปีกใน 

ล้าพุง จาวาตะวันตก และจาวาตะวันออกในอินโดนีเซีย 

ภาษาอังกฤษ Social network analysis for determining cattle and poultry 
movement pattern in Lampung, West Java and East Java in 
Indonesia 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ ์
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพชิญา แสนอุบล รหัส 571431010  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคา่ไบสเปกตรอล อินเดกซ์ และโมดิไฟล์ กลาสโกว์  

โคมา สเกล ในสนุัขที่มีการเปลีย่นแปลงระดับความรู้สึกตัว  
ภาษาอังกฤษ Correlation between Bispectral Index and Modified Glasglow  

Coma Scale in Altered Level of Consciousness Dogs 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิเศรษฐ ปลื้มส้าราญ 
 

นางสาวภชัญา ทัศคร รหัส 571431011 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ผลของการใช้อะทรอวาสแตตินต่อความเครียดออกซิเดชั่น การอักเสบและ

การท้างานของไมโทคอนเดรียในสุนัขที่มีภาวะหัวใจวายจากโรคลิ้นหัวใจ
เสื่อม 

ภาษาอังกฤษ Effect of Atorvastatin on Oxidative Stress, Inflammation and 
Mitochondrial Function in Canine Congestive Heart Failure due 
to Myxomatous Valvular Disease 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชวลิต บุญญาภากร 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 
 

นายเอกชัย ลัยยะ  รหัส 571431012 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในสหกรณ์ 

โคนมแม่วาง เชียงใหม ่
ภาษาอังกฤษ Economic Losses from Foot and Mouth Disease in Dairy Farms in 

Mae Wang Dairy Cooperative, Chiang Mai 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล้าปาง 
อาจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสตูรนานาชาติ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอดิเทพ คอลพุทธา รหัส 571435901 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การท้านายการปรบัโทษราคาน้า้นมโดยใช้การวิเคราะห์ต้นไม้การตัดสินใจ 
ภาษาอังกฤษ Predicting the milk price penalty using Decision Tree Analysis 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
Prof. Dr. Sandra Michele Godden 

นางสาวปิติกาญจน์ บา้เพ็ญผล รหัส 571435902 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การวัดตัวบ่งชี้เมแทบอลิซึมกระดูกในซีรัมช้างเอเชีย (Elephas maximus) 
ภาษาอังกฤษ Determination Serum Marker of Bone Metabolism in Asian  

Elephant (Elephas maximus) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 
Dr.Ayona Silva Fletcher 
 

MR. DHONY KARTIKA NUGROHO  รหัส 571435801 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย Evaluation of animal surveillance system in Indonesia using   

Outil d’analyse des systèmes de surveillance (OASIS) method 
ภาษาอังกฤษ การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์ในประเทศอินโดนีเซียด้วยวิธี Outil  

d’analyse des systèmes de surveillance (OASIS) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ 
 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวชัชัย สิงห์หล้า รหัส 571451001 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ปัจจัยด้านการติดต่อที่ส่งผลต่อการพบโรควัณโรคโคในฟาร์มโคนมใน 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาษาอังกฤษ Transmission Factors Affecting the Presence of Bovine  

Tuberculosis in Dairy Farms in Chiang Mai Province, Thailand 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 
Prof. Dr. Scott J. Wells 

นางสาวพชิญานุช พูลเพิ่ม  รหัส 571451002 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์สตัว์ปีกชนิดหยอดจมูกที่เตรียมข้ึนเองในเป็ด 
ภาษาอังกฤษ Development of an In-house Intranal Fowl Cholera Vaccine in 

Duck 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว 
 

นางสาวศิริพร ขันวชิัย รหัส 571451003 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ปัจจัยของการจัดการฟาร์ม ปัจจัยทางเมแทบอลิกและลักษณะทางระบบสบืพนัธุ์

ต่อการผสมติดของแม่โคในสภาวะเครียดจากความร้อน 
ภาษาอังกฤษ Factors of Farm Management, Metabolic Factors and Reproductive  

Characteristics on Fertility of Heat Stress Cows 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศศิธร พนโสภณกุล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS.KAMALIKA UBEYRATNE JANRABELGE  รหัส 571451006 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ระบาดวทิยาช่วงเวลาเชิงพืน้ที่ ภูมิคุ้มกันของสุนัข และความตระหนักของ

คนต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในประเทศศรีลังกาโดยใช้วิธีการสา้รวจเชิงรุก
แบบใชชุ้มชนเป็นพืน้ฐาน 

ภาษาอังกฤษ Spatio-Temporal Epidemiology, Dog Immunity, and Awareness 
of People of Canine Rabies in Sri Lanka Using Community 
Based Active Survey Approaches 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
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