41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 ศ.อภินนั ท์ สุประเสริฐ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

วท.บ.
สพ.บ.(Veterinary Medicine)
Dr.Agri.Sci.(Veterinary
Anatomy)

2 ศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

ศ.

สพ.บ.
Ph.D. (Veterinary
Microbiology)

3 ศ.สุภรณ์ โพธิ ์เงิน

ศ.

สพ.บ.
Dr.med.Vet

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
กายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์

ม/ส
มก.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร.0 2579 7539 ต่อ
6201

จุลชีววิทยาและวิทยา Veterinary Virology,
ภูมคิ มุ้ กันทาง Molecular Biology
สัตวแพทย์

ปรสิตวิทยา
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Helminthology

มก.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2797 1900

จฬ.

เกษียณ 140 อินทามระ 29
แยก 4
ถ.สุทธิสาร
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2278 4743
0 2511 3318
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41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
4 ศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Immunoparasitology)

สาขาวิ ชา
ปรสิตวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
ปรสิตวิทยา

ม/ส
มก.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2579 0058-9
ต่อ 1406

5 ศ.ศุภกิจ อังศุภากร

ศ.* สพ.บ.
วท.ม(พยาธิชวี วิทยา)
Ph.D.(Medical Science)

พยาธิชวี วิทยา

โรคเชือ้ รา

มม.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
โทร.0 2201 5573 ,
0 2246 0063 ต่อ 6203

6 ศ.วิทยา ธรรมวิทย์

ศ.

พยาธิชวี วิทยา

โรคตับ

มม.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
โทร. 0 2201 5555-6,
0 2246 1358-70
ต่อ 6103-4

สพ.บ.
วท.ม(พยาธิชวี วิทยา)
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41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
7 ศ.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
ศ. สพ.บ.
M.S.(Veterinary Pathology)
Ph.D.(Veterinary Pathology)

สาขาวิ ชา
พยาธิวทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
พยาธิวนิ ิจฉัย,
โรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร,
วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

ม/ส
จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
(หน่วยพยาธิวทิ ยา)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9616

8 ศ.ทวีศกั ดิ ์ ส่งเสริม

ศ.

สพ.บ.
Ph.D. (Verterinary
Pathology)

พยาธิวทิ ยา

โรคสัตว์ปีก
โรคไข้หวัดนก

มก.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2579 0524

9 ศ.เฉลียว ศาลากิจ

ศ.

วท.บ.
สพ.บ.
วท.ม.
D.Agr.Sc.

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยาคลินิกทาง
สัตวแพทย์ โลหิตวิทยา
ในสัตว์เลี้ยง โลหิตวิทยา
ในงู โลหิตวิทยาในสัตว์
ป่ า โลหิตวิทยาในสัตว์
ปี กและ
Immunohistochemistry

มก.

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
โทร.0 3435 1901-3
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41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
10 ศ.อัจฉริยา ไศละสูต

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
สพ.บ. (เคมี)
Ph.D.(Agriculture/
Veterinary/ Pathology)

สาขาวิ ชา
พยาธิวทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
พยาธิวทิ ยา

ม/ส
จฬ.

สพ.บ.
M.Sc.(Avian Pathology)
Ph.D.(Avian Immunology)

โรคสัตว์ปีก

พยาธิวทิ ยา

มข.

เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 4324 6535-53
ต่อ 2491

จฬ.

เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์เธนุเวชวิทยา และ
วิทยาการสืบพันธุ์
โทร. 0 2218 9644-5

11 ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

ศ.

12 ศ.พีระศักดิ ์ จันทร์ประทีป

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

วิทยาการสืบพันธุ์ วิทยาการสืบพันธุ์
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9771-3
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41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
13 ศ.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
ศ.* สพ.บ.
F.R.V.C.S.(Animal
Reproduction)
Ph.D.(Animal Reproduction)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
วิทยาการสืบพันธุ์ วิทยาการสืบพันธุ์
ระบบการสืบพันธุ์สตั ว์
(เชีย่ วชาญพิเศษในสุกร)

ม/ส
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์เธนุเวชวิทยา และ
วิทยาการสืบพันธุ์
โทร.0 2218 9644-5

สถานภาพ

14 ศ.มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์

ศ.

สพ.บ.
MS.(Veterinary Clinical
Sciences)
Ph.D (Veterinary Clinical
Sciences)

ศัลยศาสตร์

วิสญ
ั ญีและศัลยศาสตร์
ออร์โธปิ ดกิ ส์
ทางสัตวแพทย์

จฬ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2218 9639

15 ศ.ปราณี ตันติวนิช

ศ.

สพ.บ.
M.S.(Veterinary and
Surgery)

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์สตั ว์เล็ก,
รังสีวทิ ยา,โรคนัยน์ตา
สัตว์

จฬ.

เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2218 9639

16 ศ.อติชาต พรหมาสา

ศ.

สพ.บ.
M.Sc.V.(Phthologie
Chirurgicale)

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์สตั ว์ใหญ่

จฬ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2215 0871-3,
0 2215 3619
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41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
17 ศ.ณรงค์ศกั ดิ ์ ชัยบุตร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

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

สาขาวิ ชา
สรีรวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยาการหลั ่งน้านม
การทางานของร่างกาย
ในสภาพแวดล้อม
อุณหภูมสิ งู
พยาธิชวี วิทยาระบบ
ขับถ่ายปั สสาวะ

ม/ส
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9779-80
, 0 2218 9740-1

สถานภาพ

18 ศ.ณรงค์ศกั ดิ ์ ชัยบุตร

ศ.* สพ.บ.
วท.ม.(สรีรวิทยา)
Dip. In Animal(Physiology
and Biochemistry)
Ph.D.(Nutrition Physiology)

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาการหลั ่งน้านม
การทางานของร่างกาย
ในสภาพแวดล้อม
อุณหภูมสิ งู
พยาธิชวี วิทยาระบบ
ขับถ่ายปั สสาวะ

จฬ.

เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร. 0 2218 9740

19 ศ.ประภา ลอยเพ็ชร

ศ.

สรีรวิทยา

การปรับตัวของสัตว์ต่อ
อุณหภูม ิ สรีรวิทยา
เกีย่ วกับสัตว์

จฬ.

เกษียณ 61 ซ. สวนแดน
ถ.ชัยพฤกษ์ ต.ตลิง่ ชัน
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
10170
โทร. 0 2433 4908

สพ.บ.
F.R.V.A.C.(Anim Physiol)
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41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 ศ.ชลลดา บูรณกาล

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
สพ.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Comparative Medial
Science)

สาขาวิ ชา
สรีรวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
Medical Science
Agriculture and Biology

ม/ส
จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9741

21 ศ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง

ศ.

สพ.บ.
M.Agri.Sci.(Animal
Production)

สัตวบาล

สัตวบาล

จฬ.

ภาควิชาสัตวบาล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9678,
0 2218 9687

22 ศ.ศรเทพ ธัมวาสร

ศ.

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
Ph.D. (Animal Breeding
and Genetics)

สัตวบาล

สัตวบาล

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
โทร. 0 2942 8200-45

23 ศ.วิทยา สุรยิ าสถาพร

ศ.

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

มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 8002

สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

Page 7 of 9

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
24 ศ.อลงกร อมรศิลป์

ตาแหน่ ง

25 ศ.เกวลี ฉัตรดรงค์

26 ศ.มงคล เตชะกาพุช

คุณวุฒิ

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9773
ต่อ 2218-9

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
สพ.บ.
สัตวแพทยสาธารณสุข Molecular
Ph.D.(Veterinary Medicine)
Epidemiology

ม/ส
จฬ.

ศ.

สพ.บ.
สูตศิ าสตร์-เธนุเวช สูตศิ าสตร์-เธนุเวชวิทยา
M.Sc. (Veterinary
วิทยา
และวิทยาการสืบพันธุ์
Obstetrics
และวิทยาการสืบพันธุ์
and Gynaecology)
Ph.D. (Veterinary Obstetrics
and Gynaecology)

จฬ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9771-3

ศ.

วท.บ. (สัตวศาสตร์)
สพ.บ.
Doctorat de 3e
cycle(Reproductive
Physiology)

จฬ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์เธนุ
เวชวิทยาและ
วิทยาการสืบพันธุ์
โทร. 0 2218 7007

ศ.

สูตศิ าสตร์เธนุ เวช เทคโนโลยีการย้ายฝาก
วิทยาและวิทยาการ ตัวอ่อนเพื่อการ
สืบพันธุ์
ปรับปรุงพันธุ์

Page 8 of 9

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
27 ศ.เผด็จ ธรรมรักษ์

28 ศ.จิโรจ ศศิปรียจันทร์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
สพ.บ.
M.Sc. (Obstetrics and
Gynaecology)
Ph.D.(Obstetrics and
Gynaecology)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
สูตศิ าสตร์-เธนุเวช สูตศิ าสตร์-เธนุเวช
วิทยาและวิทยาการ วิทยาและวิทยาการ
สืบพันธุ์
สืบพันธุ์

ศ.* วท.บ.(สัตวศาสตร์)
สพ.บ.
Ph.D.(veterinary
Microbiology)

อายุรศาสตร์

โรคสัตว์ปีก เวชศาสตร์
ป้ องกันในสัตว์ปีก
การวินิจฉัยโรคสัตว์ปีก

ม/ส
จฬ.

จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9771-3

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร.0 2218 9412 ,
0 2218 9409

หมายเหตุ ศ* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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