
ลําดับ * รหัสนิสิต
คํา

นําหน้าช่ือ
ช่ือ 

(ภาษาไทย)
นามสกุล 

(ภาษาไทย)
อาจารย์ที่ปรึกษา

1 6211450567 นางสาว ฉัตรชนก พัฒพร ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
2 6211450575 นาย ชนาธิป ชัยทอง อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา
3 6211450036 นางสาว ชลกร รงค์รัตน์ ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
4 6211450044 นางสาว ชลธศร รินทรานุรักษ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
5 6211450583 นางสาว ชาณิศา เนือนสกุล อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
6 6211451067 นางสาว ฐิติพร กลางประพันธ์ อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
7 6211450591 นางสาว ณหทัย ชนะบุญ อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
8 6211450605 นางสาว ณัชชา สังข์พินโย อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
9 6211450613 นางสาว ณัฐชยา แว่นแก้ว อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
10 6211450621 นาย ณัฐธัญ สิริบุญโญทัย อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
11 6211450630 นาย ณัฐพล ย้ิมกลัด ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
12 6211450133 นางสาว ณัฐวดี เดชะพิทักษ์วงศ์ อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา
13 6211450141 นางสาว ณิชาภัทร รัตนะ ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
14 6211450150 นางสาว ณิชาภัทร ผลบุญ ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
15 6211450648 นางสาว ณีรนุชย์ อุทัยรัตนะชัย อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
16 6211450656 นาย ทีฆายุ แก่นสาร ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
17 6211451075 นางสาว ธัญชนก สอนจิตต์ อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
18 6211450664 นางสาว นภัสวรรณ เท่าเทียม อ.น.สพ.ดร.รักศักด์ิ รักษาเคน
19 6211450672 นางสาว นภาวินี เสถียรเนตร อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
20 6211451083 นาย นันทพล ริมธีระกุล อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
21 6211450681 นางสาว บัณฑิตา พุทธาสมศรี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
22 6211451091 นางสาว ปภสร สิงหคะเชนทร์ อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา
23 6211450699 นางสาว ประภาวดี โกยแก้ว ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
24 6211450702 นางสาว ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
25 6211451105 นางสาว ปิยลักษณ์ เผ่ือนย้ิม อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
26 6211450711 นางสาว พชร อุ่นวงศ์ ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
27 6211450729 นางสาว พฤกษา คําวัง ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
28 6211450737 นางสาว พลอยใจ เนาว์สุวรรณ อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
29 6211450052 นางสาว พิมพ์ชนก เอี่ยมสกุล อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ
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30 6211450745 นางสาว พิมพ์พรรณ ทรัพย์เจริญ อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
31 6211450753 นางสาว ภัทรมัย ขําภู่ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
32 6211450010 นาย ภาสวิชญ์ สิริวิเศษวรกุล อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา
33 6211451113 นางสาว รัชชานันท์ สีสอน ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
34 6211451121 นางสาว ลลิดา ลลิตลัคนกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
35 6211450168 นางสาว วนิดา สมงาม อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
36 6211450061 นางสาว วามวธู ประเสริฐศรี ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
37 6211450079 นางสาว ศรัณย์พร กาญจนไพสิฐ อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
38 6211451130 นางสาว สรญา ผาใต้ อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
39 6211450761 นาย สรัล ชะนา อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
40 6211450770 นางสาว สุชาวดี ใจบุญ อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
41 6211450788 นางสาว สุญาณี มาตรเจริญ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
42 6211450796 นางสาว อภิสรา ภู่พัฒน์ อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา
43 6211450028 นางสาว อัญชัน ยอร์ค ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต


