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รายช่ือผู้ผ่านการอบรมขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 286 คน 

ครั้งที่ 26- 2/2561 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ค าขอ 
1 นางสาว กชกร สิริพัฒนผล U1-07664-2561 
2 นางสาว กนกพร พวงเงินมาก U1-07727-2561 
3 นางสาว กนิษฐา จันทรสาขา U1-07629-2561 
4 นางสาว กมลลักษณ์ ศรทอง U1-07609-2561 
5 นาย กฤษฏ์ ผิวงาม U1-07335-2561 
6 นาย กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี U1-07692-2561 
7 นาย กฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บ ารุง U1-07687-2561 
8 นาย กฤษดากร  เหมเวช U1-07363-2561 
9 นางสาว กัญจนพรรณ ปุ่นอุดม U1-07669-2561 
10 นางสาว กัญญกาญจน์ พูนศิริ U1-07630-2561 
11 นางสาว กัญญา กอแก้ว U1-07620-2561 
12 นางสาว กัญวลัชญุ์ ชเลิศเพ็ชร์ U1-07409-2561 
13 นางสาว กัลยา ประไพนพ U1-07382-2561 
14 นางสาว กานดาวดี โนชัย U1-07616-2561 
15 นางสาว กานต์ธิดา กุศลมโน U1-07479-2561 
16 นางสาว กิตติยา ทุ่นศิริ U1-07421-2561 
17 นาย กิตติศักดิ์ สินพิทักษ์กุล U1-05820-2559 
18 นางสาว กีรติ บินซัน U1-07471-2561 
19 นางสาว กุลวดี กาญจนะ U1-07466-2561 
20 นางสาว เกศวี เทียมมาก U1-07725-2561 
21 นางสาว ขจิตพรรณ์ เจริญเนตร U1-07423-2561 
22 นางสาว ขนิษฐา ใสคล้าย U1-07720-2561 
23 นางสาว ขวัญตา พูลส าราญ U1-07394-2561 
24 นาง เขมิกา อุระวงค์ U1-07637-2561 
25 นาย คฑาวุธ ปานบุญ U1-07422-2561 
26 นาย คณิต ภู่ไข่ U1-07698-2561 
27 นาย คมสัน ทะกัน U1-07675-2561 
28 นาย คัมภีร์ ศิริเอนก U1-07444-2561 
29 นาย จตุพงษ์ ปัทมะ U1-07621-2561 
30 นางสาว จรูญลักษณ์ มาเอียด U1-07603-2561 
31 นาย จักรกริช ไชยเนตร U1-07402-2561 
32 นาย จักรินทร์ สัทธาธรรม U1-07639-2561 
33 นาย จามิกร ทองรักษ์ U1-07734-2561 
34 นางสาว จิณาภา แสงสี U1-07716-2561 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ค าขอ 
35 นางสาว จินต์จุฑา ดวงดารา U1-07626-2561 
36 นางสาว จุฑามาศ คงกะพันธ์ U1-07455-2561 
37 นาย เฉลิมพล มหามาตร U1-07357-2561 
38 นางสาว ชญานี เจนพานิชย์ U1-07411-2561 
39 นางสาว ชนัญญา กาญจนสาขา U1-07461-2561 
40 นางสาว ชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์ U1-07454-2561 
41 นาง ชมภูนุช กลิ่นวงษ์ U1-07650-2561 
42 นางสาว ชลธิชา เขียวอ้อม U1-07679-2561 
43 นาง ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ U1-07209-2560 
44 นาย ชวลิต ขัตติยะบุตร U1-07439-2561 
45 นาย ชวัล มนัสพล U1-07498-2561 
46 นางสาว ชัชนันท์ ปาระจิตต์ U1-07647-2561 
47 นาย ชิษณุพงศ์ พานเทียน U1-07689-2561 
48 นางสาว ชีวรัตน ์ รุ่งเพ็ญงาม U1-07474-2561 
49 นาง ชื่นสุมณ ยิ้มถิน U1-07619-2561 
50 นางสาว ชุติมา ขมวิลัย U1-07686-2561 
51 นาย ชุมพล คงนคร U1-07372-2561 
52 นางสาว ซันวานี  จิใจ U1-07351-2561 
53 นาย ฐาปกรณ์ สุรัจกุลวัฒนา U1-07735-2561 
54 นางสาว ณปภัช ส าราญถิ่น U1-07419-2561 
55 นางสาว ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย U1-07426-2561 
56 นาย ณรงค์ ฝั่งชลจิตต์ U1-07374-2561 
57 นาย ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร U1-07035-2560 
58 นางสาว ณัฏฐนริน สมจิตร U1-07377-2561 
59 นางสาว ณัฐชนา อินติ๊บ U1-07654-2561 
60 นางสาว ณัฐธยาน์ กิตติสุขเจริญ U1-07612-2561 
61 นาง ณัฐธลักษณ์ ภักดีณรงค์ U1-07056-2560 
62 นางสาว ณัฐธิกา รัตนพันธุ์ U1-07602-2561 
63 นาย ณัฐนันท ์ ขันธศุภ U1-07413-2561 
64 นาย ณัฐพงศ์ ชุ่มมาลี U1-07408-2561 
65 นางสาว ณัฐพร ผลศรัทธา U1-07627-2561 
66 นางสาว ณัฐรินทร์ ค่อมสิงห์ U1-07683-2561 
67 นางสาว ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย U1-07457-2561 
68 นาย ดนัย เจริญสุข U1-07625-2561 
69 นาง ดวงแข สุขประเสริฐ U1-01265-2558 
70 นางสาว ดวงอนงค์ ผลาผล U1-07643-2561 
71 นางสาว ดารานัย รบเมือง U1-07611-2561 
72 นาย เดชาธร บงค์บุตร U1-07412-2561 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ค าขอ 
73 นางสาว ตวงพร เผือกหอม U1-07375-2561 
74 นางสาว ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย U1-07336-2561 
75 นาย ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ U1-07462-2561 
76 นางสาว ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ U1-07670-2561 
77 นางสาว ทิพย์ฐานันดร์ โชติพินิจ U1-07488-2561 
78 นาง ทิพย์สุดา ต่างประโคน U1-05568-2559 
79 นาย เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ U1-07718-2561 
80 นางสาว ธนพรรณ นิลก าเนิด U1-07506-2561 
81 ว่าที่ร้อยตรี ธนภูมิ บุญมี U1-07431-2561 
82 นาย ธนวัฒน ์ พวดรักษา U1-07705-2561 
83 นาย ธนากร ธีรภานนท์ U1-07489-2561 
84 นาย ธัชพล เตชะรัง U1-07467-2561 
85 นางสาว ธัญหทัย สุขสมพืช U1-07384-2561 
86 นาง ธิดีพร กึนออย U1-07703-2561 
87 นาย ธีรกมล เพ็งสกุล U1-07606-2561 
88 นาย ธีรทัศน์ กันโสม U1-07380-2561 
89 นาย นนทชา แหวนหล่อ U1-07623-2561 
90 นาย นภกานต ์ สิงห์ค า U1-07704-2561 
91 นางสาว นภวรรณ รังคเสนี U1-07690-2561 
92 นางสาว นภาพร ชุมปัญญา U1-07678-2561 
93 นาง นภาภรณ์ เสนารัตน์ U1-07640-2561 
94 นาย นรินทร์ อินทรักษ์ U1-07486-2561 
95 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ วามะเกตุ U1-07406-2561 
96 นางสาว นฤมล นิ่มลบ U1-07483-2561 
97 นางสาว นลินลนา จริยเดช U1-07665-2561 
98 นาย นวันวัจน์ ไชยนุวงศ์ ภัทรางกูน U1-07508-2561 
99 นางสาว นัทธีวรรณ  อุดมศิลป์ U1-07649-2561 
100 นางสาว นันฑิจพร พวงแก้ว U1-07739-2561 
101 นางสาว นันทวรรณ ไชยมงคล U1-07608-2561 
102 นาย นันทวัฒน์ ตติยบวรธรรม U1-07469-2561 
103 นางสาว นันทิยา แสงเปล่า U1-07709-2561 
104 นาง น้ าฝน โปธิสิงห ์ U1-07472-2561 
105 นางสาว นิตยา บุญหมื่น U1-07695-2561 
106 นาย นิธินันท์ ชมเชย U1-07724-2561 
107 นาย นิพนธ์ จันทร์ประทัด U1-07504-2561 
108 นางสาว นิภาพร คนธภักด ี U1-07367-2561 
109 นางสาว นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ U1-07646-2561 
110 นางสาว นิศารัตน์ ตามสมัคร U1-07386-2561 



4 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ค าขอ 
111 นางสาว นิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์ U1-07452-2561 
112 นางสาว นิสา มุทุตานนท์ U1-07740-2561 
113 นางสาว นิสาพร มูหะมัด U1-07359-2561 
114 นางสาว นิอร รัตนภพ U1-07635-2561 
115 นางสาว เนตรดาว วิเศษโส U1-07685-2561 
116 นาย บัญชา สืบสีมา U1-07492-2561 
117 นางสาว เบญจทิพย์ ทองเอียง U1-07607-2561 
118 นางสาว เบญจพร ภูสะเทียน U1-07632-2561 
119 นาง เบญจพร สุรารักษ์ U1-07644-2561 
120 นางสาว เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข U1-07710-2561 
121 นางสาว เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร U1-07360-2561 
122 นางสาว ปฐวีณ์กร เกษโกมล U1-07392-2561 
123 นางสาว ปณิชา ธนะสังข์ U1-07495-2561 
124 นาย ประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ U1-07491-2561 
125 นางสาว ปรางมาส คุ้มภัย U1-07634-2561 
126 นางสาว ปริญญา รัชโลธร U1-07677-2561 
127 นาย ปริญญา วิไลพันธ์ U1-07688-2561 
128 นางสาว ปรียาพร บุตรบุญชู U1-07721-2561 
129 นาย ปัญญา แซ่ลิ้ม U1-07668-2561 
130 นางสาว ปิยชฎา เรือนมะกอก U1-07676-2561 
131 นางสาว ปิยนุช เวชประสิทธิ์ U1-07662-2561 
132 นาย ปิยพัทธ์ ปิ่นอ่อน U1-07390-2561 
133 นางสาว ปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล U1-07428-2561 
134 นาย ปิยะพงษ์ ชูชนะ U1-07738-2561 
135 นาย พชรพล  จุ่มศรี U1-07711-2561 
136 นาย พณิช บุญสนองชีพ U1-07405-2561 
137 นางสาว พรยุพา สงวนวงษ์ U1-07713-2561 
138 นางสาว พรรณิตา ศานติยานนท์ U1-07448-2561 
139 นาย พริษฐ์ นาคะไพบูลย์ U1-07458-2561 
140 นางสาว พัชรีวรรณ แก้วมูลมุข U1-07429-2561 
141 นางสาว พัฒนา มังจักร U1-07732-2561 
142 นางสาว พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร U1-07618-2561 
143 นางสาว พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ U1-07475-2561 
144 นางสาว พินยุรา พรมไชย U1-07396-2561 
145 นาย พิภพ เกิดเมฆ U1-07339-2561 
146 นางสาว พิมพ์ชนก สุอังคะวาทิน U1-07641-2561 
147 นางสาว พิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร U1-07456-2561 
148 นางสาว พีรดา พรหมมีเนตร U1-07476-2561 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ค าขอ 
149 นางสาว เพ็ญพิชา สท้านวัตร U1-07338-2561 
150 นางสาว เพียงใจ ฉายละออ U1-07726-2561 
151 นาย ไพโรจน์ ภัทรปรีชา U1-07430-2561 
152 นางสาว ฟารีดา ละประเสริฐ U1-07400-2561 
153 นางสาว ภมรญา บุทเสน U1-07604-2561 
154 นางสาว ภรัตน์ธิดา ศรีกิจเกษมวัฒน์ U1-07441-2561 
155 นาย ภาณุพงษ์ เขียวศิริ U1-07702-2561 
156 นาย ภาณุวัฒน์ สุขคง U1-07369-2561 
157 นาย ภานุมาส เทพแก้ว U1-07663-2561 
158 นาย ภานุวัฒน ์ ปัญญา U1-07714-2561 
159 นาย ภานุวัฒน ์ กาลจักร U1-07742-2561 
160 นางสาว ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล U1-07658-2561 
161 นาง มณทิพย์ เจตยะคามิน U1-07061-2560 
162 นางสาว มณีนุช เขียวอินทร์ U1-07509-2561 
163 นางสาว มธุรดา เพชรสังข์ U1-07450-2561 
164 นางสาว มนต์ณัฐ ธีระชาติ U1-07484-2561 
165 นางสาว มนสิชา หวังธงชัยเจริญ U1-07722-2561 
166 นาง มนัน ชาญน าสิน U1-07355-2561 
167 นาง มัลลิกา ชมนาวัง U1-07691-2561 
168 นาง มาริสา สมจิตร U1-07370-2561 
169 นางสาว มุกดามาศ เข้มค า U1-07708-2561 
170 นางสาว มุฑิตา ปานพลอย U1-07661-2561 
171 นาย เมธวี ศรีค ามูล U1-07507-2561 
172 นาย เมธี เสมา U1-07416-2561 
173 นาย เมธี ศรีประพันธ์ U1-07465-2561 
174 นาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ U1-07737-2561 
175 นาย ยศพณ พวนศิริ U1-07674-2561 
176 นาย ยิ่งบุญ จงสมชัย U1-07651-2561 
177 นาง เยาวลักษณ์ ค าโสภา U1-07680-2561 
178 นางสาว รัตติกาล รักแก้ว U1-07712-2561 
179 นาง รัตนศิริ จิวานนท์ U1-07442-2561 
180 นาง รุ่งตะวัน ยมหล้า U1-07764-2561 
181 นางสาว รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ U1-07731-2561 
182 นางสาว ลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์ U1-07494-2561 
183 นางสาว ลลนา นันทการณ์ U1-07696-2561 
184 นางสาว ลลิดา  เชาว์เรืองฤทธิ์ U1-07395-2561 
185 นาย วรรณพล บุทเสน U1-07605-2561 
186 นางสาว วรรณวิษา เปินสมุทร U1-07427-2561 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ค าขอ 
187 นางสาว วรวีร ์ อินทชาติ U1-07648-2561 
188 นางสาว วรางคณา ตันอารีย์ U1-07502-2561 
189 นางสาว วราภรณ์ เรือทอง U1-07682-2561 
190 นางสาว วลัย คลี่ฉายา U1-07684-2561 
191 นางสาว วลีมาศ ใจรัก U1-07356-2561 
192 นาง วันทิกา เครือน้ าค า U1-07393-2561 
193 นางสาว  วันเพ็ญ รังไสว U1-07447-2561 
194 นางสาว วันวิสาข์ สัตย์สมนึก U1-07601-2561 
195 นางสาว วารุณี คงดวล U1-07642-2561 
196 นาง วาสนา วิจักขณาลัญฉ์ U1-07407-2561 
197 นาง วิชญา รงค์สยามานนท์ U1-07425-2561 
198 นางสาว วิภาวิน ี เฉยปัญญา U1-07723-2561 
199 นางสาว วิมล ค าอินทร์ U1-07600-2561 
200 นางสาว วิรัณยา เตชะวรงค์ U1-07424-2561 
201 นางสาว วิลาสิน ี ภิโรกาศ U1-07655-2651 
202 นางสาว วีณา เคยพุดซา U1-07418-2561 
203 นางสาว วีรญา เอ่ียมสอาด U1-07660-2561 
204 นาย วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์ U1-07477-2561 
205 นาย วีรยุทธ กิตติชัย U1-07717-2561 
206 นาย ไวยพจน์ เครือเสน่ห์ U1-07057-2560 
207 นาย ศราวุธ ลาภมณีย์ U1-07765-2561 
208 นาย ศรีศักดิ์ สุขชุ่ม U1-07434-2561 
209 นางสาว ศวรรณ ี สุธีร์วรพงศ์ U1-07482-2561 
210 นาง ศศิวิมล สัจจพงษ์ U1-07733-2561 
211 นาย ศักดิ์ดา ใยน้อย U1-07706-2561 
212 นาย ศักรินทร์ มาไทย U1-07437-2561 
213 นางสาว ศิริขวัญ แสงบุญเรือง U1-07364-2561 
214 นางสาว ศิริพร  นามเทศ U1-07385-2561 
215 นางสาว ศิริลักษณ์ ส าเร็จงาน U1-07468-2561 
216 นาย ศุภกิจ คชาอนันต์ U1-07389-2561 
217 นางสาว ศุภรดา สภาพันธ์ U1-07499-2561 
218 นาย ศุภรัตน์ ขันงาม U1-07496-2561 
219 นาย ศุภฤกษ์ สายทอง U1-07681-2561 
220 นาย ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ U1-07700-2561 
221 นาย ศุภศิลป์ แท่งรองทอง U1-07464-2561 
222 นาย เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ U1-07667-2561 
223 นาย สด ศรีวรมย์ U1-07432-2561 
224 นาย สนสาร มหาวัน U1-07673-2561 
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225 นาง สมพร โกศล U1-07478-2561 
226 นาย สมยศ ราชนิยม U1-07719-2561 
227 นาย สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ U1-07693-2561 
228 นาย สรายุทธ หลานวงศ์ U1-07391-2561 
229 นางสาว สราลี ชูฉิม U1-07453-2561 
230 นางสาว สรินพร อุดมพงษ์ U1-07715-2561 
231 นาย สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข U1-07487-2561 
232 นางสาว สลิลธร ทองสงวน U1-07473-2561 
233 นาย สันติ ปานนุสา U1-07762-2561 
234 นาย สันติ ชิตชลธาร U1-07707-2561 
235 นางสาว สัลวา ตอปี U1-07417-2561 
236 นาย สาธิต ไกรทอง U1-07493-2561 
237 ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ U1-07470-2561 
238 นางสาว สารดี วาฤทธิ์ U1-07659-2561 
239 นาย สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล U1-07503-2561 
240 นางสาว สินีวัลยา วิชิต U1-07701-2561 
241 นาย สิรวิชญ ์ นิภาเกษม U1-07730-2561 
242 นางสาว สิริญญา ทายะ U1-07656-2561 
243 นางสาว สิรินทร ปิ่นเวหา U1-07624-2561 
244 นางสาว สิรินทรา ไสยสมบัติ U1-07460-2561 
245 นางสาว สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร U1-07610-2561 
246 นางสาว สิริลักษณ์ โรจน์สุธ ี U1-07729-2561 
247 นาย สืบพงศ์ สงวนศิลป์ U1-07371-2561 
248 นางสาว สุชานาฏ ช่วยบุดดา U1-07451-2561 
249 นางสาว สุทธิพร ศรีกุลบุตร U1-07500-2561 
250 นางสาว สุธาสิน ี สมยง U1-07657-2561 
251 นาย สุธ ี จรรยาสุทธิวงศ์ U1-07633-2561 
252 นาย สุบิน พิมพ์จ่อง U1-07728-2561 
253 นาง สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย U1-07403-2561 
254 นางสาว สุภาพร ผ้าสมบุญ U1-07378-2561 
255 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วประชุม U1-07373-2561 
256 นางสาว สุภาวด ี บุญทา U1-07763-2561 
257 นาย สุรพันธ์ เทพาอมรเดช U1-07631-2561 
258 นางสาว สุรีพร สุริยะพรหม U1-07365-2561 
259 นางสาว สุรีรัตน์ นามเคน U1-07449-2561 
260 นาย เสมอภาค เอียดสี U1-07368-2561 
261 นาย เสริมพร ทวีทรัพย์พิทักษ์ U1-07485-2561 
262 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองศรี U1-07443-2561 
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263 นาย อติกันต์  ทองทาบ U1-07615-2561 
264 นาย อติราช ไชยค า U1-07505-2561 
265 นางสาว อนามิกา กาญจนบรรเทิง U1-07480-2561 
266 นาย อนุพงษ์ อนนท์ U1-07435-2561 
267 นางสาว อภิชญา พ่ึงสุข U1-07497-2561 
268 นางสาว อภิญญา สายอินต๊ะ U1-07622-2561 
269 นางสาว อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล U1-07358-2561 
270 นาย อรรถพร ศรีเหรัญ U1-07436-2561 
271 นาง อรุณี ชัยศรี U1-07617-2561 
272 นางสาว อสมา จิระพุทธรมย์ U1-07438-2561 
273 นางสาว อัจจิมา วินทะไชย U1-07481-2561 
274 นาง อัญชลี วัชรักษะ U1-07404-2561 
275 นาย อัษฎาวุธ จังสถิตย์ U1-07410-2561 
276 นางสาว อาญญฬิฎา บัวสงค์ U1-07614-2561 
277 นางสาว อาภัสรา เตโช U1-07459-2561 
278 นางสาว อาภากร สกุลสถาพร U1-07362-2561 
279 นางสาว อาภาพร ดอกพุฒ U1-07652-2561 
280 นางสาว อาภามาศ จริยากรกุล U1-07636-2561 
281 นาย อารัช หยังหลัง U1-07653-2561 
282 นางสาว อารีรัตน์ นิลวัฒนา U1-07361-2561 
283 นาย อุดมศักดิ์ ดรุมาศ U1-07381-2561 
284 นางสาว อุบลพันธ์ รอดสุวรรณ์ U1-07490-2561 
285 นางสาว อุไรวรรณ เปียสูงเนิน U1-07446-2561 
286 นาย เอกรัฐ รอดภัย U1-07445-2561 

 

 


