
41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 ศ.อภนินัท ์ สุประเสรฐิ ศ. วท.บ. 
สพ.บ.(Veterinary Medicine) 
Dr.Agri.Sci.(Veterinary 
Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มก. เกษยีณ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
คณะสตัวแพทยศาสตร์
โทร.0 2579 7539  ต่อ 
6201

2 ศ.พรทพิภา   เลก็เจรญิสุข ศ. สพ.บ.  
Ph.D. (Veterinary 
Microbiology)

จุลชวีวทิยาและวทิยา
ภมูคิุม้กนัทาง
สตัวแพทย์

Veterinary Virology,
Molecular Biology

มก. คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2797 1900

3 ศ.สุภรณ์  โพธิเ์งนิ ศ. สพ.บ. 
Dr.med.Vet

ปรสติวทิยา Helminthology จฬ. เกษยีณ 140 อนิทามระ 29 
แยก 4
ถ.สุทธสิาร 
แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400    
โทร. 0 2278 4743   
0 2511 3318
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41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

4 ศ.สถาพร  จติตปาลพงศ์ ศ. สพ.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D. (Immuno-
parasitology)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มก. คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 2579 0058-9 
ต่อ 1406

5 ศ.ศุภกจิ  องัศุภากร ศ.* สพ.บ. 
วท.ม(พยาธชิวีวทิยา) 
Ph.D.(Medical Science)

พยาธชิวีวทิยา โรคเชือ้รา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา 
โทร.0 2201 5573 , 
0 2246 0063 ต่อ 6203

6 ศ.วทิยา  ธรรมวทิย์ ศ. สพ.บ.
วท.ม(พยาธชิวีวทิยา)

พยาธชิวีวทิยา โรคตบั มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา 
โทร. 0 2201 5555-6, 
0 2246 1358-70 
ต่อ 6103-4
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41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

7 ศ.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช ศ. สพ.บ.
M.S.(Veterinary Pathology) 
Ph.D.(Veterinary Pathology)

พยาธวิทิยา พยาธวินิิจฉยั, 
โรคพอีารอ์ารเ์อสในสุกร,
วทิยาภมูคิุม้กนั

จฬ. ภาควชิาพยาธวิทิยา 
(หน่วยพยาธวิทิยา)
คณะสตัวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9616

8 ศ.ทวศีกัดิ ์ ส่งเสรมิ ศ. สพ.บ.
Ph.D. (Verterinary 
Pathology)

พยาธวิทิยา โรคสตัวปี์ก 
โรคไขห้วดันก

มก. คณะสตัวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2579 0524

9 ศ.เฉลยีว  ศาลากจิ ศ. วท.บ. 
สพ.บ.
วท.ม.
D.Agr.Sc.

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาคลนิิกทาง
สตัวแพทย ์โลหติวทิยา
ในสตัวเ์ลี้ยง โลหติวทิยา
ในง ูโลหติวทิยาในสตัว์
ป่า โลหติวทิยาในสตัว์
ปีกและ 
Immunohistochemistry

มก. ภาควชิาพยาธวิทิยา
คณะสตัวแพทยศาสตร์
วทิยาเขตก าแพงแสน 
โทร.0 3435 1901-3
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41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

10 ศ.อจัฉรยิา   ไศละสตู ศ. สพ.บ. (เคม)ี 
Ph.D.(Agriculture/ 
Veterinary/ Pathology)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 9771-3

11 ศ.เชดิชยั  รตันเศรษฐากุล ศ. สพ.บ.
M.Sc.(Avian Pathology)
Ph.D.(Avian Immunology)

โรคสตัวปี์ก พยาธวิทิยา มข. เกษยีณ คณะสตัวแพทยศาสตร์
 ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 4324 6535-53 
ต่อ 2491

12 ศ.พรีะศกัดิ ์ จนัทรป์ระทปี ศ.* สพ.บ.
F.R.V.A.C. (Microbiology 
/Food Hygiene) 
D.T.V.M.(Tropical 
Veterinary Medicine) 
M.Sc.V.(Veterinary 
Medicine/ Reproduction)

วทิยาการสบืพนัธุ์ วทิยาการสบืพนัธุ์ จฬ. เกษยีณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์
เธนุเวชวทิยา และ
วทิยาการสบืพนัธุ์  
โทร. 0 2218 9644-5

Page 4 of 9 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

13 ศ.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต ศ.* สพ.บ. 
F.R.V.C.S.(Animal 
Reproduction)  
Ph.D.(Animal Reproduction)

วทิยาการสบืพนัธุ์ วทิยาการสบืพนัธุ์ 
ระบบการสบืพนัธุ์สตัว ์
(เชีย่วชาญพเิศษในสุกร)

จฬ. เกษยีณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์
เธนุเวชวทิยา และ
วทิยาการสบืพนัธุ์   
โทร.0 2218 9644-5

14 ศ.มารษิศกัร ์ กลัล์ประวทิธ์ ศ. สพ.บ.        
MS.(Veterinary Clinical 
Sciences)   
Ph.D (Veterinary Clinical 
Sciences)

ศลัยศาสตร์ วสิญัญแีละศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส์
ทางสตัวแพทย์

จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2218 9639

15 ศ.ปราณ ี ตนัตวินิช ศ. สพ.บ. 
M.S.(Veterinary and 
Surgery)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรส์ตัวเ์ลก็, 
รงัสวีทิยา,โรคนยัน์ตา
สตัว์

จฬ. เกษยีณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2218 9639

16 ศ.อตชิาต  พรหมาสา ศ. สพ.บ.
M.Sc.V.(Phthologie 
Chirurgicale)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรส์ตัวใ์หญ่ จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร์
 ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2215 0871-3, 
0 2215 3619
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41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

17 ศ.ณรงคศ์กัดิ ์ ชยับุตร ศ.* สพ.บ. 
วท.บ.
Dip in Advanced  Anim. 
Physiol. & Biochem. 
Ph.D.(Nutrition  Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาการหลัง่น ้านม 
การท างานของร่างกาย
ในสภาพแวดลอ้ม
อุณหภมูสิงู 
พยาธชิวีวทิยาระบบ
ขบัถ่ายปัสสาวะ

จฬ. เกษยีณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 9779-80
 , 0 2218 9740-1

18 ศ.ณรงคศ์กัดิ ์ ชยับุตร ศ.* สพ.บ. 
วท.ม.(สรรีวทิยา)
Dip. In Animal(Physiology 
and Biochemistry) 
Ph.D.(Nutrition Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาการหลัง่น ้านม 
การท างานของร่างกาย
ในสภาพแวดลอ้ม
อุณหภมูสิงู
พยาธชิวีวทิยาระบบ
ขบัถ่ายปัสสาวะ

จฬ. เกษยีณ คณะสตัวแพทยศาสตร์
ภาควชิาสรรีวทิยา
โทร. 0 2218 9740

19 ศ.ประภา  ลอยเพช็ร ศ. สพ.บ.
 F.R.V.A.C.(Anim Physiol)

สรรีวทิยา การปรบัตวัของสตัวต่์อ
อุณหภมู ิสรรีวทิยา
เกีย่วกบัสตัว์

จฬ. เกษยีณ 61 ซ. สวนแดน     
ถ.ชยัพฤกษ์  ต.ตลิง่ชนั 
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 
10170   
โทร. 0 2433 4908

Page 6 of 9 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

20 ศ.ชลลดา   บูรณกาล ศ. วท.บ.(สตัวศาสตร)์
สพ.บ. 
วท.ม.
Ph.D.(Comparative Medial 
Science)

สรรีวทิยา Medical Science 
Agriculture and Biology

จฬ. ภาควชิาสรรีวทิยา   
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 9741

21 ศ.สมชาย  จนัทรผ์่องแสง ศ. สพ.บ. 
M.Agri.Sci.(Animal 
Production)

สตัวบาล สตัวบาล จฬ. ภาควชิาสตัวบาล    
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 9678,   
0 2218 9687

22 ศ.ศรเทพ  ธมัวาสร ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (พนัธุศาสตร)์ 
Ph.D. (Animal Breeding 
and Genetics)

สตัวบาล สตัวบาล มก. เกษยีณ คณะเกษตร   
โทร. 0 2942 8200-45

23 ศ.วทิยา  สุรยิาสถาพร ศ. สพ.บ.
M.Sc. (Herd Health and
Epidemiology)
Ph.D. (Herd Health in 
Dairy Cattle)

สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร ์ มช. คณะสตัวแพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 8002
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41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

24 ศ.อลงกร  อมรศลิป์ ศ. สพ.บ.  
Ph.D.(Veterinary Medicine)

สตัวแพทยสาธารณสุข Molecular 
Epidemiology

จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร์
 โทร. 0 2218 9773   
 ต่อ 2218-9

25 ศ.เกวล ี ฉตัรดรงค์ ศ. สพ.บ.
M.Sc. (Veterinary 
Obstetrics 
and Gynaecology) 
Ph.D. (Veterinary Obstetrics
and Gynaecology)

สตูศิาสตร-์เธนุเวช
วทิยา

และวทิยาการสบืพนัธุ์

สตูศิาสตร-์เธนุเวชวทิยา
และวทิยาการสบืพนัธุ์

จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9771-3

26 ศ.มงคล  เตชะก าพุช ศ. วท.บ. (สตัวศาสตร)์ 
สพ.บ.
Doctorat de 3e 
cycle(Reproductive 
Physiology)

สตูศิาสตรเ์ธนุเวช
วทิยาและวทิยาการ

สบืพนัธุ์

เทคโนโลยกีารยา้ยฝาก
ตวัอ่อนเพื่อการ
ปรบัปรุงพนัธุ์

จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร ์
 ภาควชิาสตูศิาสตรเ์ธนุ
เวชวทิยาและ
วทิยาการสบืพนัธุ์ 
โทร. 0 2218 7007
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41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

27 ศ.เผดจ็   ธรรมรกัษ์ ศ. สพ.บ. 
M.Sc. (Obstetrics and 
Gynaecology)
Ph.D.(Obstetrics and 
Gynaecology)

สตูศิาสตร-์เธนุเวช
วทิยาและวทิยาการ

สบืพนัธุ์

สตูศิาสตร-์เธนุเวช
วทิยาและวทิยาการ
สบืพนัธุ์

จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร์
 โทร. 0 2218 9771-3

28 ศ.จโิรจ  ศศปิรยีจนัทร์ ศ.* วท.บ.(สตัวศาสตร)์
สพ.บ.
Ph.D.(veterinary 
Microbiology)

อายรุศาสตร์ โรคสตัวปี์ก เวชศาสตร์
ป้องกนัในสตัวปี์ก
การวนิิจฉยัโรคสตัวปี์ก

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร.0 2218 9412 ,    
0 2218 9409

หมายเหต ุ ศ* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารยไ์ด้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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