
ชื่อเรื่อง รหสันักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม

VRP-2560-61- 1 5612110034 นางสาว พมิกาญจน ์  ปญัญาชัย อ.น.สพ.ณฐวุฒิ  คณาติยานนท์ อ.สพ.ญ.ดร.อภริดี  อนิทรพกัตร์

5612110037 นางสาว วีรญา   ปิ่นเงิน

5612110056 นางสาว จันทกานต์ิ   วิมลเกยีรติศักด์ิ

VRP-2560-61- 2 5612110025 นางสาว จันทร์จีรา   แกว้เอก อ.น.สพ.ดร.มงคล  ชวณิช อ.น.สพ.อนสุรณ์  จ่าแสนชื่น

5612110043 นางสาว ลลิตา   สิรภควณิช อ.สพ.ญ.สุทธินยี์  บญุให้

5612110094 นางสาว เบญจลักษณ์   จาดสุวรรณ อ.สพ.ญ.ดร.ธชัฎาพร  ไชยคุณ-มาร์คูว์

5612110099 นางสาว สุชาวดี   จินตนา

VRP-2560-61- 3 5522110001 นางสาว หทยัพร   ไตรรัตนประพนัธ์ รศ.น.สพ.ดร.จตุพร  กระจายศรี อ.สพ.ญ.ดร.อภริดี  อนิทรพกัตร์

5612110018 นางสาว อมรรัตน ์  ไตรรัตนวนชิ

5612110087 นางสาว ทพิวัลย์   พฤทธยานนัต์

VRP-2560-61- 4 5512110014 นางสาว ณัชชานษิฐ์   พนูธนธีรกลุ อ.สพ.ญ.ดร.พงษศิ์วะ  โสตถิพนัธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารยา  สืบข าเพชร

5612110039 นางสาว สายปา่น   จิตหาญ

5612110047 นาย นพดล   แกว้บริสุทธิ์

5612110049 นาย ธนานนัต์   สมสวย

VRP-2560-61- 5 5612110008 นางสาว รวิวรรณ   หงษท์วี อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต  คนงึเพยีร

5612110024 นาย วโรตนม ์  วงศ์พงษก์มล

5612110050 นางสาว พรธีรา   พชิัยฤกษ์

5612110112 นางสาว มรัินตี   จุลพมุ

Comparative of fecal examination by 3 diagnostic 

methods in Pythonidae

Relationship between teat end score with vacuum 

dynamics in daily buffaloes

การตรวจการเปน็สัดในแพะด้วยวิธีการตรวจผลึกคล้ายเฟร์ินใน

น้ าลาย

Effect of thai traditional music and buddism chanting 

on canine stress

การส ารวจหา enterotoxin จากเชื้อ Staphylococcus 

aureus

รหัสโครงงาน

รหัสโครงงานวิจัยและรายชื่อนักศึกษาทีย่ืน่แบบแจ้งรายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษา

วิชา โครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 (VMCL5064) ประจ าภาคเรียนที ่2/2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



VRP-2560-61- 6 5612110011 นางสาว ณัฐนรี   แกว้ศิริ อ.สพ.ญ.สุทธินยี์  บญุให้ อ.น.สพ.ดร.มงคล  ชวณิช

5612110048 นางสาว จิรัชยา   กาญจนพนงั อ.น.สพ.อนสุรณ์  จ่าแสนชื่น

5612110101 นางสาว กฤษติยา   ศรีเมอืง

VRP-2560-61- 7 5612110014 นาย กฤตัชญ์ฺ   อาวาส อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน  รัตนจันทร์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย ์ บุญยทรรศนีย์

5612110077 นาย อธิพชัร์   เฉลิมปริยาธรณ์

5612110086 นางสาว กชเกล้า   รุจินนินาท

5612110106 นางสาว ปณยา   พรายกระสินธุ์

VRP-2560-61- 8 5612110042 นางสาว พมิพรรณ   กาญจนบตัร อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต  คนงึเพยีร อ.น.สพ.เกยีรติชัย  โรจนมงคล

5612110073 นางสาว วิศัลย์ศยา   เกยีรติสิน

5612110103 นางสาว วราลี   จันทวี

5612110113 นางสาว ปริชญา   ชัยชนะ

VRP-2560-61- 9 5612110040 นางสาว ซูรินา่   ฟานดาม ผศ.รัชฤกช  เลิศภทัรโกมล อ.สพ.ญ.พรรธิภา  บริกปัปกลุ

5612110059 นางสาว ณัฐรุจา   นาวายนต์

5612110065 นางสาว องัคณา   ศรีเชียงสา

VRP-2560-61- 10 5612110005 นางสาว กวินธิดา   ตรีวัฒนว์รานนท์ อ.สพ.ญ.ดร.อภริดี  อนิทรพกัตร์ อ.สพ.ญ.วรรษวรรณ  ประภาสวัสด์ิ

5612110010 นาย สุภฐั   ยงพศิาลภพ

5612110015 นางสาว วรวรรณ   แกว้พะเนาว์

5612110080 นาย วันทวัฒน ์  จาดขันธ์

VRP-2560-61- 11 5612110030 นางสาว ปยิะพร   ตรงเที่ยง อ.น.สพ.ณฐวุฒิ  คณาติยานนท์

5612110052 นางสาว ภาวดี   ทวีวัฒน์

5612110104 นางสาว วิภาวี   พนัธุสั์งวร

5612110109 นางสาว ลักษมน   ทวีปญัญายศ

(ยังไมม่ชีื่อเร่ือง)

การทดสอบยืนยันเชื้อ Salmonella serova Typhimurium 

โดยใช้เทคนคิ Multiplex PCR เปรียบเทยีบกบั Serological 

test

การตรวจหาสารเบต้าอะโกนสิต์ในปสัสาวะโคในเขตหนองจอก

ด้วยชุดทดสอบส าเร็จรูป

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพไข่แดงผงทดแทนไข่แดงสดในสาร

ละบายน้ าเชื้อ

Efficacy of Allium sativum  essential oils as insecticide 

against Culex  sp.

Semen collection in Psitticines



VRP-2560-61- 12 5612110021 นางสาว ณัฐกานต์   พงศ์พษิณุ อ.น.สพ.ดร.สมยศ  อิ่มอารมณ์

5612110023 นางสาว อภญิญาดา   คอนก าลัง

5612110100 นางสาว ชุตินนัท ์  บญุมา

5612110111 นางสาว พชัรียา   นาคมสิุก

VRP-2560-61- 13 5612110003 นาย วิรัช   นาคเพชร อ.สพ.ญ.ดร.ดานยั  แสงทอง อ.น.สพ.ดร.มงคล  ชวณิช

5612110022 นาย ภ ู  ทองอปุการ อ.น.สพ.อนสุรณ์  จ่าแสนชื่น

5612110055 นางสาว ปพชิญา   มลูจิตร์

5612110098 นางสาว ชุติมา   แซ่กว๊ย

VRP-2560-61- 14 5612110012 นางสาว หสัน ี  ศิริยะราช อ.สพ.ญ.กรกมล  ปดิฐพร อ.ทศันยี์  ตรัยรัตนอ์ภวิัน

5612110060 นางสาว ณิชกานต์   ค่อมบญุ ผศ.รัชฤกช  เลิศภทัรโกมล

5612110088 นางสาว ประภาพร   แกว้ใส

5612110096 นางสาว ณัฏฐ์ธนนั   แช่มชู

VRP-2560-61- 15 5612110041 นาย สิทธิพงษ ์  จิรพรเจริญสุข อ.น.สพ.ดร.สมยศ  อิ่มอารมณ์

5612110051 นางสาว อติกานต์   สวัสดิไชย

5612110058 นางสาว วริตรา   มาเจริญบญุ

5612110076 นาย อดิเทพ   สิริทรัพย์โสภณ

VRP-2560-61- 16 5612110019 นางสาว ฌาณดา   รัศมปีระเสริฐสุข ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย ์ บุณยทรรศนีย์ อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน  รัตนจันทร์

5612110061 นางสาว ชนกนนัท ์  ขจรรัตนวณิชย์

5612110066 นางสาว ธีราพร   กสิโอฬาร

VRP-2560-61- 17 5612110038 นาย วรทรรศน ์  ล่ิมสุวรรณโรจน์ อ.น.สพ.อนสุรณ์  จ่าแสนชื่น อ.น.สพ.ดร.มงคล  ชวณิช

5612110071 นาย นติินยั   กณุแสงค า อ.สพ.ญ.สุทธินยี์  บญุให้

5612110072 นางสาว ธชพรรณ   ลีลาพตะ

5612110097 นาย ธนาวัฒน ์  หล้าค า

(ยังไมม่ชีื่อเร่ือง)

Wound healing by extraction of goat milk in cattle

การพฒันาวิธีตรวจเนื้อโดย multiplex PCR ส าหรับการตรวจ

การปนเปื้อนเนื้อโค เนื้อหม ูเนื้อแพะ และเนื้อไก่

The efficiency of prebiotics probiotics and synbiotics 

in reducing intestinal bacterial in broiler

(ยังไมม่ชีื่อเร่ือง)

Novel of primers for deteching Salmonella 

thyphimurium



VRP-2560-61- 18 5612110001 นางสาว ณิชกลุ   อึ่งทอง อ.สพ.ญ.ชรินทร  จันทร์สวัสด์ิ

5612110032 นาย พงศ์ศิริ   เนื้อไม้

5612110069 นาย อธิป   เลาหอารีดิลก

5612110115 นางสาว พรสวรรค์   เหล่ียมไตร

VRP-2560-61- 19 5612110017 นาย เทพฤทธิ ์  นาคเรืองศรี ผศ.สพ.ญ.ดร.วลัยพร  ตนพทิกัษ์ อ.จุฬาภา  สอนกล่ิน

5612110020 นางสาว ชนาพร   จันทร์สนทิศรี

5612110026 นางสาว สุภาลักษณ์   นนิทะสิงห์

5612110044 นางสาว ณัฐชยา   อนนัตะ

VRP-2560-61- 20 5612110002 นางสาว เมทนิ ี  ผลแกว้ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักด์ิ  มะมม อ.น.สพ.ดร.หสัดินทร์  บญุศรีโรจน์

5612110027 นางสาว ภทัราภรณ์   แฝงยงค์

5612110028 นาย วรพฒัน ์  จุลภกัดีเกื้อหนนุ

5612110093 นางสาว วัจนา   เกตุเต้ีย

VRP-2560-61- 21 5612110016 นางสาว สิริกร   หมวีรรณ อ.สพ.ญ.โชติกา  ทวิาลัย

5612110082 นาย ศุภสิทธิ ์  ศิลสังวรณ์

5612110110 นาย นรภทัร   เอยีดเอื้อ

VRP-2560-61- 22 5612110053 นางสาว กมลทพิย์   แสนยอง อ.สพ.ญ.กรกมล  ปดิฐพร ผศ.รัชฤกช  เลิศภทัรโกมล

5612110054 นางสาว ธัญวรรณ   เกตุสุริยงค์ อ.ทศันยี์  ตรัยรัตนอ์ภวิัน

5612110064 นางสาว กนกอร   วงศ์ชนะ

VRP-2560-61- 23 5612110029 นางสาว ศศิประภา   ชาลีรัตน์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ธชัฎาพร  ไชยคุณ-มาร์คูว์ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารยา  สืบข าเพชร

5612110035 นางสาว สุพชิญา   จินดารัตน์

5612110067 นางสาว ฐิติรัตน ์  บญุช่วย

5612110078 นางสาว ธนวรรณ   ประสาทไทย

การตรวจหาเชื้อ Trypanosoma evansi ในมา้ด้วยวิธี Card 

agglutination ในประเทศไทย

ศึกษาความชุกของเชื้อ Methicillin resistant 

Staphylococcus ในช้าง

Localiztion and classification of renal amyloidosis in 

domestic cat and omestic dog

การส ารวจเชื้อ Duck TMUV จากยุง Culex sp. ในพื้นที่เขต

หนองจอก

Effect of probiotic probiotic and synbiotic on immune 

response in broiler

Diagnostic methods of postpartum metritis in buffaloes



VRP-2560-61- 24 5522110002 นาย รณยุทธ   ไทยเจริญ อ.น.สพ.ปฏภิาณ  ใจเปง็ อ.สพ.ญ.แปง้ร่ า  ประทบี ณ ถลาง

5612110068 นางสาว ยุวรรณดา   พลคะชา

5612110070 นางสาว กมลวรรณ   ดีหลี

5612110091 นางสาว อนิทพิร   เพง็รัตน์

VRP-2560-61- 25 5612110057 นางสาว วัจนยี์   มหบญุพาชัย อ.น.สพ.ดร.เจษฎา  รุ้งภู่ประดิษฐ์ อ.สพ.ญ.ธนวัน  มงัละพฤกษ์

5612110063 นางสาว อทุมุพร   หลวงทะ

5612110081 นาย ธีรกลุ   อนิชูรันต์

5612110107 นาย ภควัฒน ์  ขวัญเมอืง

VRP-2560-61- 26 5612110013 นางสาว ธารินรัตน ์  จึงธีรพานชิ อ.สพ.ญ.แปง้ร่ า  ประทปิ  ณ ถลาง อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต  คนงึเพยีร

5612110045 นางสาว พมิพพ์ร   อนิทศรี

5612110046 นางสาว เพญ็นภา   เรืองไรประดิษฐ์ดี

5612110084 นางสาว สุพรรณิการ์   ส้มเทศ

VRP-2560-61- 27 5612110009 นาย อษัฎา   ปริุสพนัธ์ ผศ.น.สพ.ดร.ศักด์ิชัย  เรือนเพชร อ.ดร.ทพิวัลย์  จันทะฟอง

5612110033 นาย รัฐพล   อภชิัยกลุ ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนยี์ บญุยทรรศนยี์

5612110089 นาย รัชพล   พนัธภบิาล

การศึกษาประสิทธิภาพการฆา่เชื้อแบคทเีรียโดยใช้ผลิตภณัฑ์

สารฆา่เชื้อที่มจี าหนา่ยในประเทศไทย

ผลของการใช้น้ าผ้ึงมลันกูาในการรักษาแผล

Risk factor of Encephalitozoon cuniculi  infection in 

rabbits

การส ารวจปรสิตในทางเดินอาหารจากอจุจาระของเต่าดาว

อนิเดียในสถานเีพาะเล้ียงจังหวัดชลบรีุ


