รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “สัตวแพทย์ประจา ณ สถานที่ดาเนินการ เพื่อเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง” รุ่นที่ 1
วันที่ 17 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2560
ณ ห้อง B01 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน 90 คน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงานสังกัด

1 นายสัตวแพทย์กรวีร์ โพธิชัย

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3 นายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

บริษัท กรีน อินโนเวทิฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด

4 สัตวแพทย์หญิงกานต์ธิดา ใจดี

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

5 สัตวแพทย์หญิงกิตติมา ลิ่วเฉลิมวงศ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

6 สัตวแพทย์หญิงกิรณา นรเดชานนท์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7 สัตวแพทย์หญิงเกสรา ชุมพลกูลวงศ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ฝ่ายสหรัฐฯ กองทัพบก
กรมแพทย์ทหารบก

8 นายสัตวแพทย์ขจรวัฒน์ ศรีกุลธนากิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ฝ่ายสหรัฐฯ กองทัพบก
กรมแพทย์ทหารบก

9 สัตวแพทย์หญิงคคนางค์ บูรณะอานวย

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

10 สัตวแพทย์หญิงคณิตนาถ ตาระกา

บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จากัด

11 สัตวแพทย์หญิงจิตราภรณ์ ชาญราชกิจ

บริษัท ปัญญาฟาร์ม กาแพงแสน จากัด

12 สัตวแพทย์หญิงชนากานต์ อารีวงศ์

Tiger Kingdom Thailand

13 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชานาญวิทย์ พรมโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
14 สัตวแพทย์หญิงชีวรัตน์ บุญเลิศ

บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จากัด

15 นายสัตวแพทย์ชูเพชร นิสสกุลทอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 นายสัตวแพทย์เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 นายสัตวแพทย์ณภัทร ภัทรวัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 สัตวแพทย์หญิงณัฐพร เตชวาล

สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

19 นายสัตวแพทย์ณัฐพล ภาณุเสวีกุล

บริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด

20 สัตวแพทย์หญิงดานัย แสงทอง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

21 สัตวแพทย์หญิงดิศยา โลหะเวช

บริษัท ไบโอเนทเอเชีย จากัด

ที่

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงานสังกัด

22 นายสัตวแพทย์ถนอม ใยบัวเอี่ยม

บริษัท แกรนด์สยาม จากัด

23 นายสัตวแพทย์ทนุวงศ์ ทัศนกาญจนาคร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 นายสัตวแพทย์เทพมนัส บุปผาอินทร์

M-CLEA Bioresource Co.,Ltd.

25 นายสัตวแพทย์ธราธร เข็มทอง

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 สัตวแพทย์หญิงธัญญธร ยิ้มสู้

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 สัตวแพทย์หญิง ดร.นรรฆวี แสงกลับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 สัตวแพทย์หญิงนรินทร์ ปริยวิชญภักดี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

29 สัตวแพทย์หญิงนวพรรษ สมบูรณ์พูลผล

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

30 สัตวแพทย์หญิงนัสจิรา บุญวงษ์

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 นายสัตวแพทย์นิติพงศ์ หอมวงษ์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

32 สัตวแพทย์หญิง ดร.นิธิรา อนัคกุล

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33 สัตวแพทย์หญิงนิธิวดี เกษจารัส

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 นายสัตวแพทย์นิโรจน์ กิจภคพาณิชย์

บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จากัด

35 สัตวแพทย์หญิงเนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

36 สัตวแพทย์หญิงเบญจวรรณ์ โตสุขเจริญ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

37 นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองมัว

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

38 นายสัตวแพทย์ปรีชา มูลสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

39 สัตวแพทย์หญิงปัญญิศา โปติบุตร

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

40 นายสัตวแพทย์ปิยะ ทานประเสริฐ

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จากัด

41 นายสัตวแพทย์พงศธร ธัชประมุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

42 นายสัตวแพทย์พงศนันท์ ขาตา

บริษัท กรีน แดรี่ ฟาร์ม จากัด

43 นายสัตวแพทย์พชรธร สิมกิ่ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

44 สัตวแพทย์หญิงพรรณวิภา ภาษีผล

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด

45 นายสัตวแพทย์พัฒนพล ขยันสารวจ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

46 นายสัตวแพทย์พันธวรรธน์ จาโรทก

สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงานสังกัด

47 สัตวแพทย์หญิงพิจิตรา ชาบาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

48 นายสัตวแพทย์พีระภัทร์ กฤตนันท์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

49 สัตวแพทย์หญิงเพชรสุดา วิธวาศิริ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

50 สัตวแพทย์หญิงไพลิน จินากูล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

51 สัตวแพทย์หญิงไพลิน ปีติสันต์

บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จากัด

52 นายสัตวแพทย์ภัทรพงศ์ จักรทอง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

53 สัตวแพทย์หญิงภิญญา วุฒิวงศ์ธนากร

องค์การเภสัชกรรม

54 นายสัตวแพทย์มนกานต์ อินทรกาแหง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

55 สัตวแพทย์หญิงมนต์รัตน์ จุลเนตร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

56 สัตวแพทย์หญิงเมธิรา เลิศหิรัญวงศ์

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า กรมประมง

57 สัตวแพทย์หญิงรวิวรรณ อิ่มเอิบสิน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ฝ่ายสหรัฐฯ กองทัพบก
กรมแพทย์ทหารบก

58 สัตวแพทย์หญิงรวีนิภา โตวิชขวัญแก้ว

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน

59 สัตวแพทย์หญิงรังสิรัตน์ วงศ์สรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

60 สัตวแพทย์หญิงรังสิวรรณ เพชรอินทร์

สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

61 สัตวแพทย์หญิงลักษมี ยิ้มป่านฝ้าย

บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

62 นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 นายสัตวแพทย์วสันต์ ป้อมเสมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

64 นายสัตวแพทย์วันเสน่ห์ โตอนันต์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

65 สัตวแพทย์หญิงวิภาวดี สิงห์ชัย

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน

66 นายสัตวแพทย์วิสุทธิ์ ระวิเวช

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

67 นายสัตวแพทย์วีรยุทธ ยิ่งมีมา

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

68 สัตวแพทย์หญิงวุฒิพร ลิ้มประสูติ

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

69 นายสัตวแพทย์ศราวุธ ยะมา

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

70 สัตวแพทย์หญิงศรีสุภา พงศ์ศรีรัตน์

บริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด

71 สัตวแพทย์หญิงศันสนีย์ ทักษิโณรส

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

72 สัตวแพทย์หญิงศิรินทิพย์ เข็มทอง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงานสังกัด

73 สัตวแพทย์หญิงศุกลภา เจียรสาราญ

บริษัทไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จากัด

74 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ศุภชัย ศรีธิวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

75 นายสัตวแพทย์เศรษฐ์ เชาวรัตน์

บริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด

76 นายสัตวแพทย์สมคิด ขานดา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

77 นายสัตวแพทย์สมทัศน์ อย่างสุข

สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

78 สัตวแพทย์หญิงสรยา ศิริเพชร

สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

79 นายสัตวแพทย์ ดร.สราวุฒิ ทักษิโณรส

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

80 นายสัตวแพทย์สังวร รอดพิทักษ์

บริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด

81 นายสัตวแพทย์สินสมุทร แซ่โง้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

82 นายสัตวแพทย์ ดร.สิรวิทย์ ภักดีพาณิชย์กิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

83 สัตวแพทย์หญิงสิริกร ภมรสุพรวิชิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

84 สัตวแพทย์หญิงสิริวิมล ทาการดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

85 นายสัตวแพทย์สุริยา สุขส่ง

สานักวิชาการอาหารสัตว์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

86 นายสัตวแพทย์เสฏฐวุฒิ ชัยมงคล

องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จากัด

87 สัตวแพทย์หญิงอันธิฌา คุณจันทรโชติ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

88 สัตวแพทย์หญิงอารียา กอเซ็ม

บริษัท ไบโอเนทเอเชีย จากัด

89 สัตวแพทย์หญิงอิ่มพร แสนกันคา

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

90 สัตวแพทย์หญิง ดร.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ รายชื่อทั้ง 90 ราย ส่งใบตอบรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ตามเวลาที่กาหนด

