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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการทางการพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2565  (online) 

"การพยาบาลสัตว์ สัตว์เลี้ยงพิเศษ-Nursing care for exotic pets: Restraint,  
sample collection and hospitalization in mammal, reptile and birds" 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-12.00 น. 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นางสาว ดารินทร์ กิจทะรักษ์ 
2 นางสาว ปาริชาติ ใครอามาตย์ 
3 นางสาว ศศิธร โพธิ์ร่มไทร 
4 นางสาว สุธาศิน กิจทวีลาภ 
5 นางสาว พลอยไพลิน พ่ัวพันธุ์ 
6 นายเกรียงไกร บาทชารี 
7 นาย ศุภวิชญ์ หินศรี 
8 นางสาว อัญชิสา ยิ่งสินสุวัฒน์ 
9 สพ.ญ. ธารีรัตน์ พัดทอง 
10 นางสาว สุวรรณา ปิยะดา 
11 นางสาว อรษา รักษาสระน้อย 
12 นางสาว ชนิสรา  กองหิน 
13 นางสาว ภัทรมน ภัทรวัฒนาภรณ์ 
14 นางสาว พิชชานุช  พันธ์น้อย 
15 นาย ธีรชยา แจ้งสวะ 
16 นางสาว ภูษณิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
17 นาย พิพัฒน์ คุมพล 
18 นางสาว ปิ่นประภา วันเพ็ญ 
19 นางสาว สิมิลัน จตุรวัฒนกุล 
20 นางสาว นิภารัตน์  พาสอน 
21 นางสาว ศรุตา สมออร 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
22 นางสาว โรสิตา ศรีธนธโีรทัย 
23 นางสาว สุพรรณิการ์ จันต๊ะ 
24 นางสาว ธัญรดา พวงทอง 
25 นางสาว ธัญวีร์ พุกสวัสดิ์ 
26 นางสาว ณัชพร ถือพัฒน์ 
27 นางสาว ปิยะธิดา บัวสระ 
28 นางสาว ณัชชา สังข์พินโย 
29 นางสาว ณัฐชยา แว่นแก้ว 
30 นางสาว อัจจิมา วิชิตะกุล 
31 นางสาว จิรัชญา พันธุ์แก้ว 
32 นายวัชรินทร์ พรหมสุวรรณ 
33 นางสาว ณัฐวดี เอี่ยมสอาด 
34 นางสาว ชยุดา ชนกชนีกุล 
35 นางสาว พรรณนิภา  พุ่มพวง 
36 นางสาว สายไหม ขัตติยะสกุลชัย 
37 นางสาว นวิศรา วงศ์นิล 
38 สพ.ญ. ปรีชญา รอดสีเสน 
39 นางสาว ธัญยธรณ์ ทันจิตร์  
40 นางสาว ณัชรีย์พร กลิ่นสุคนธ์ 
41 นางสาว วิชญาพร แสงภู่ 
42 นางสาว ปานไพลิน หนูหอม 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
43 นาย ณัฐพล ศรีสะละ 
44 นางสาว ณิชารีย์ ดลสุจิต 
45 นางสาว เมษิญาณี กาญจนวิจิตร 
46 นางสาว จุไรรัตน์ ถิรตันติกุล 
47 นางสาว ศรัณย์พร กล่ำคล้าย 
48 นางสาว พัชชษ ชั้นศิริ 
49 นางสาว สิปาง ภัทรานุกูลรัตน์ 
50 นางสาววรรณษา ตาละคำ 
51 นางสาว กชกร วีระธนานันท์ 
52 นางสาว ณัฐณิชา พิพัฒน์ 
53 นางสาว ศลิษา ศิริชัยเอกวัฒน์ 
54 นางสาว จิตทิวา แสงม่วง 
55 นางสาว กฤติยาวดี เหลาแก้ว 
56 นาย พีระ  อารีศรีสม 
57 นางสาว อลิสรา มูลหิรัญ 
58 นางสาว ภริดา พรหมศรีพูล 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
59 นาย ภาณุพงศ์ ดุงโคกกรวด 
60 นางสาว สวิตตา ดวงแก้ว 
61 นางสาว วรรนภัส สมรักษ์ 
62 นางสาว เขมรา ปาณฑะผลิน 
63 นาย เวียงคำ วงพระจันทร์ 
64 นางสาว ฐิติพร ดำรงค์รัตน์ 
65 นางสาว ขนิษฐา ทับสวัสดิ์ 
66 นางสาว ภัทรา คงธนสาสิทธิ์ 
67 นางสาว อริศรา ติวงค์ 
68 นางสาว แพรวพรรณ เผ่าภูรี 
69 นางสาว วิไลพร ทองไพจิตร 
70 นาย นุพงษ์ เชื้อจันทร์ทา 
71 นาย Pongpun Suwannachat  
72 นางสาว สริตา กุคำ 
73 นางสาว ศรุตาพร สูงติวงค์ 
74 นาย วราพงษ์ งามกนก 

 


