
ท าเนียบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัส 58 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจารุณี  ลอยธง รหัส 581431001 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การใช้วิธีทดสอบความเปราะต่อแรงดันออสโมติกร่วมกับวิธีแอนติโกลบูลนิใน

การวินิจฉัยภาวะโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตกจากภูมิคุ้มกันในสุนัข 
ภาษาอังกฤษ Combination of Osmotic Fragility and Antiglobulin Tests in 

Diagnosis of Canine Immune-Mediated Hemolytic Anemia 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 
อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล 

นางสาวจฑุาพร สงัหาญ รหัส 581431003 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ผลของโปรไบโอติกในการรักษาโรคติดเชื้อพาร์โวไวรสัในสนุัข 
ภาษาอังกฤษ Effect of Probiotics in Treatment of Canine Parvovirus Infection 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ดวงพร พิชผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจฑุามาศ รอดรู้ รหัส 581431004 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกและรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่

สร้างเอนไซม์บีตา-แลคแทเมส ชนิดฤทธิ์ขยายในฟาร์มไก่เนื้อในจังหวัด
เชียงใหม่ 

ภาษาอังกฤษ Prevalence and Antimicrobial Resistance Patterns of Extended 
Spectrum Beta-Lactamases (ESBLs) Producing Escherichia coli in 
Broiler Farms in Chiang Mai Province 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ 

นางสาวชลธชิา เจียรเจริญ รหัส 581431006 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตวโ์ดยใช้แอพพลิเคชั่นพีโอดีดี  
ภาษาอังกฤษ Evaluating of Animal Epidemic Disease Surveillance System Using 

PODD Application 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล าปาง 

นางสาวชัชวาล อนชุาติกิจเจริญ รหัส 581431007 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกและรปูแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกไดจ้าก

ไก่และสุกรที่เลี้ยงแบบหลังบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาษาอังกฤษ Prevalence and Antimicrobial Resistance Patterns of Salmonella 

spp. Isolated from Backyard Chickens and Pigs in Chiang Mai 
Province 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ หนูมี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวทวิาพร ระดีรมย ์ รหัส 581431008 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การจ าแนกชุมชนแบคทีเรียในหินปูนของสุนัขที่มีปัญหาโรคปริทันต์โดย

เทคโนโลยีเอ็นจีเอส 
ภาษาอังกฤษ Identification of Bacterial Community in Dental Calculus from 

Dogs with Periodontal Disease by Next Generation Sequencing 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล าปาง 

นางสาวเบญจพร ฤทธิสุทธิ์   รหัส 581431009 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ระบาดวิทยาและความชุกของเชื้อทริปพาโนโซมา อีแวนซัย ในโคพื้นเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อ
ถึงคน 

ภาษาอังกฤษ Epidemiology and Prevalence of Trypanosoma evansi in Native 
Cattles, Chiang Mai Province under Participatory One health 
Disease and Detection Project 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล าปาง 
อาจารย์ นายสัตวแพทย ์ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว 

นางสาวพชัราภรณ์ ทาแกง รหัส 581431010 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการตรวจพบพยาธิในเม็ดเลือด ลิวโคไซโตซนู และ 

พลาสโมเดียม แกลลินาเซียม ในไก่หลังบา้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาษาอังกฤษ Prevalence and Risk Factors of Detections of Blood Parasites 

Leucocytozoon spp. and Plasmodium gallinaceum in Backyard 
Chickens Located in Chiang Mai 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ หนูมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท ์
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศร ธีปฏิมากร  รหัส 581431012 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การเปรียบเทียบค่าดชันีระบบสบืพันธุโ์คนมของโคสาวและโคนางในภูมิภาค

ต่าง ๆ ของประเทศไทย 
ภาษาอังกฤษ The Comparisons of Reproductive Indices of Dairy Heifers and 

Cows in the Different Regions of Thailand 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา      

นายศุภกิตติ์  ศรีกอก  รหัส 581431013 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย รูปแบบการแสดงออกของยีนไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการอักเสบที่แยกได้

จากน้ านมและเลือดของโคนมทีเ่ป็นเต้านมอักเสบ 
ภาษาอังกฤษ Inflammatory MicroRNA Gene Expression Patterns Isolate from 

Milk and Blood of Mastitis Cows 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 

นายศุภวิชญ์ นิลธิเสน  รหัส 581431014 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของม้าต่อโรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่นชนิด

บีระหว่างกลุ่มม้าที่มีประวัติเคยได้รับและไม่เคยได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบ
แบบญี่ปุ่นชนิดเชื้อตายส าหรับม้า 

ภาษาอังกฤษ Comparison of Antibody Titers to Japanese B Encephalitis Virus in 
Serum from Horses Vaccinated with Equine Inactivated Japanese 
B Encephalitis Vaccine and Those of the Non-Vaccinated 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี 

  อาจารย ์นายสัตวแพทย ์ดร.วรีพงศ์ ตัง้จิตเจรญิ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ยกส้าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสทุิวัส  ชุ่มแสง  รหัส 581431015 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกและปัจจัยของการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนดิเอในสุกรที่เลี้ยงแบบ

หลังบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาษาอังกฤษ Prevalence and Risk Factors of Influenza A Virus in Backyard Pigs 

in Chiang Mai 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ 

นางสาวอมเรศ แก้ววิมล  รหัส 581431016 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกและปัจจัยของการติดเชื้อฟรานซิสเซลลาในปลานลิแดงที่เลี้ยงใน

กระชังจังหวัดเชียงใหม่และล าพนู 
ภาษาอังกฤษ Prevalence and Factors of Francisella spp. Infections in Cage 

Cultured Red Tilapia in Chiang Mai and Lamphun 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รัชต์ ขัตติยะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ล าปาง 

นางสาวนิศากร  สงอักษร  รหัส 581431017 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกของออโตแอนติบอดีตอ่ไต หลังจากได้รบัวัคซีนไวรัสไรโนเทรคิไอ ไวรัส

แคลิซิ และไวรัสแพนลิวโคพีเนียในแมว 
ภาษาอังกฤษ Prevalence of Autoantibody to Kidney after Feline Viral Rhinotracheitis, 

Calicivirus and Panleukopenia Vaccination 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ นายสัตวแพทย ์ดร.เกรียงไกร ทองก้อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ 
อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบรรจง  อาจค า  รหัส 581431018 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย - อยู่ระหว่างการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ - 
ภาษาอังกฤษ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา      
อาจารย์ นายสัตวแพทย ์ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 

นางสาวรินรดา  โชติกอาภา  รหัส 581431019 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ประสิทธิภาพของไฮโดรเจลจุ่มหัวนมที่เตรียมจากข้าวไทยเพื่อต่อต้านโรคเต้านม

อักเสบในโค 
ภาษาอังกฤษ Efficacy of Hydrogel Teat Dip Prepared from Thai Rice Against 

Bovine Mastitis 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

อาจารย์ นายสัตวแพทย ์ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร โอโกโนกิ 

นางสาววรางค์พิชา  ค้อชากุล  รหัส 581431020 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การผลิตและลักษณะเฉพาะของโพลีโคลนัลแอนตบิอดีต่อเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง 
ภาษาอังกฤษ Production and Characterization of Polyclonal Antibody Against 

Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสาริศา  กลิน่หอม รหัส 581435901 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ผลของของเหลวที่มีพลังงานพลาสมาเยน็ต่อการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์

ของช้างเอเชีย (Elephas Maximus) 
ภาษาอังกฤษ Effect of Liquid Contained Cold Plasma Energy on Fibroblast Cell 

Growth of Asian Elephant (Elephas Maximas) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ 

 

Mr.Le Trung Kein   รหัส 581435801 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย - อยู่ระหว่างการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ - 
ภาษาอังกฤษ  
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ 
 
 

Mr.SK Shaheenur Islam  รหัส 581435802 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย - อยู่ระหว่างการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ - 
ภาษาอังกฤษ  
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ดวงพร  พิชผล 
 
 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัคนชุ บนัสทิธิ ์  รหัส 581451001  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย  ปัจจัยทางด้านการจัดการปางชา้งที่มีผลต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของช้าง  
ภาษาอังกฤษ Management Factors of Elephant Camps Affecting Health and    

Welfare of Elephants 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
 

นางสาวชลชัวรรณ  แสนเสมอ รหัส 581451003  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย แบบจ าลองเชิงสถิติของการระบาดโรคปากและเทา้เปื่อยในเชยีงใหม่ 
ภาษาอังกฤษ  The Statistical Model of Foot and Mouth Disease Outbreak in  

Chiang Mai 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร 
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุวัตน์ วิรัชสดุากุล 

นางสาวตรปีระดับ หน่อแก้ว รหัส 581451004  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์และพารามิเตอร์ทาง 

สรีรวิทยาในช้างเอเชียเพศเมีย 
ภาษาอังกฤษ Relationships Between Glucocorticoid Hormones and  

Physiological Parameters in Female Asian Elephants (Elephas 
maximus) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ คนมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 
Dr. Janine L. Brown 
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พนัธุร ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ ์ รหัส 581451005 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย ความชุกและรปูแบบการดื้อยาต้านจลุชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จาก 

ปลาสวยงามในจังหวัดเชียงใหม่  
ภาษาอังกฤษ Prevalence and Antimicrobial Resistance Pattern of Bacteria 

Isolated from Ornamental Fish in Chiang Mai Province  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 

นางสาวบุณฑริกา นามบุปผา รหัส 581451006  
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การผลิตโปรตีนลูกผสมจีพี 19 เพื่อเป็นวัคซีนต้นแบบป้องกันการติด 

เชื้อเออลิเซีย เคนิส 
ภาษาอังกฤษ Production of Recombinant GP 19 Protein as a Vaccine 

Prototype Against Ehrlichia canis Infection  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศรุดา ติวะนันทกร 
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ 

นายวชัรพงษ์ ฉุนข า รหัส 581451007 
วิทยานพินธ ์
ภาษาไทย การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑบ์าซิลลัส ซับทลีีสเพื่อเป็นสารเสริมโปรไบโอติก 

ส าหรับส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโคนม 
ภาษาอังกฤษ Application of a Bacillus subtilis Product as Probiotic  

Supplementation for Health Promotion and Enhancement of 
Production Performance in Dairy Cattle 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.วาสนา ไชยศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ชีโวนรินทร์ 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  (นานาชาต)ิ 

 

นายอัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ ์ รหัส 581451008  
วิทยานิพนธ์ 
ภาษาไทย การผลิตโปรตีนลูกผสมเอปิคอลเมมเบรนแอนติเจนที่ 1 เพื่อเป็นวัคซีน

ต้นแบบป้องกันการติดเชื้อบาบีเซีย โบวิส  
ภาษาอังกฤษ Production of Recombinant Apical Membrane Antigen-1  

Protein as a Vaccine Prototype Against Babesia bovis Infection 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศรุดา ติวะนันทกร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
 

Mr.Romeo Sawit Gundran รหัส 581455802  
วิทยานิพนธ์ 
ภาษาไทย ความชุกและรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลที่

สร้างเอนไซม์บีตา-แลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยายอ านาจการดื้อยาในฟาร์มสุกร
และไก่เนื้อที่เลี้ยงเชิงธุรกิจในตอนกลางของลูซอน ฟิลิปปินส์ 

ภาษาอังกฤษ Prevalence and Antimicrobial Resistance Patterns of Extended 
Spectrum Beta – Lactamase Producing Escherichia coli in 
Commercial Swine and Broiler Farms in Central Luzon, 
Philippines 

 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวทิยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ดวงพร พิชผล 
 
 


