
สาย ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน ที่อยูหนวยงาน ชื่อ-สกุลนักศึกษา หมายเลขโทรศัพทนักศึกษาอาจารยนิเทศนกัศึกษา ชื่อ-สกุล สัตวแพทยพี่เลี้ยง

1 รสพ.ขวัญคํา กทม. กทม 1.นายทรงศักดิ์  เนี๋ยมเจริญ โทร 081-915-0533 ปาณิสรา/ธนิกุล สพญ.รัตติการ การหลา

91/9-10 วัชรพล แขวงทาแจง 2.นส.พิชญสินี  เทพหัสดิน ณ อยโุทร 085-040-8900 โทร 086-904-2453

อ.บางเขน กรุงเทพฯ10900 3.นส.ปยมาศ  เกิดนอย 085-161-8656

2 รพส. สุวรรณชาด สะพานสูง กทม 1.นส.กันติยา  พรหมเพ็ชร 087-336-2544 ปาณิสรา/ธนิกุล สพญ.ปริญญา จารุวัฒนดิลก

33/39 ถ.รามคําแหง 2.นส.ฐานิดา  ศรีประยูร 087-782-8418 โทร 086-057-8684

ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง 3.นายณัฐกิตติ์  ลิขิตรังสรรค 082-309-5368 สพญ.บงกช สุภาพ

 กรุงเทพฯ 10240โทร02-729-57-067    โทร081-372-0717

3 รพส.คลองหลวง ปทุมธานี 1.นส.เบญจมาศ  สีดาเพ็ง 091-861-2946 ปาณิสรา/ธนิกุล สพญ.ธนภรณ เลาหสินนุรัก

49/20-23 ถ.คลองหลวง ต.คลองหลวง โทร 087-724-6390

จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-516-1852 นสพ.ณัฐพล อินทรสถิตย โทร

 โทร 091-409-3163

4 รพส. สัตวแพทย   4   กทม 1.นส. ณชาณา  ซอประเสริฐ โทร 084-464-4400 ฟานาน นสพ.เอกชัย อิ่มอราม

5-5/1 ถนนเทศบาลรังสฤษฏเหนือ 2.นส.สุนันทินี     สิงหนาท 082-471-9517 โทร 064-158-5678

ต.ลาดยาว แขวงจตุจักร 3.นายกิตตอธิศ  รุงพิริยะเดช 097-218-0465

 กรุงเทพฯ 10900

5 รพส. สุขสวัสดิ์   กทม 1.นส.ณัฐนิชา  มุกนําพร 080-470-3134 อารยาพร/เอกชัย สพญ.นิศานาถ แสงเดช

266 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก 2.นส.จุฑาทิพย  ประทุมมัง 081-0495723 โทร 097-265-5697

อ.ราษฏรบูรณะ  นสพ.พัฒนา รัตนพรรณา

กรุงเทพฯ 10140 โทร 02-428-1443-4 โทร081--207-1480

6 รสพ. รัตนาธิเบศร กทม (ปากเกร็ด) 1.นายอธิศ      หะยาจันทา 087-7221411 อารยาพร/เอกชัย สพ.ญเครือวัลลย พุทธวงษ

55/43-45 ถ.ราชพฤกษ 2.นส.เฟองรัตน  ทัศนะบรรจง 088-166-1479 โทร061-9940210



ซ.ออมเกร็ด ต.ออมเกร็ด สนสพ.พิชัย คงเจริญ โทร089-7978-8659

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

7 รพส.เกษตรนวมินทร กทม 1.นส.แพรวไพลิน  นาคการะสิน 090-262-3515 อารยาพร/เอกชัย สพญ.ภัทรวรรณ   (ไมไดใสนามสกุลมาคะ)

531/11 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 2.นายธนวัฒน  เบาสันเทียะ 087-870-9863 อารยาพร/เอกชัย โทร 02-561-4378

แขวงเสนา เขตจตุจักร  กทม.10900 สพญ.จิตรลดา

 8 รพส.แอนิมอลสเปซ   กทม. 1.นายปญจพล  มธุรธรากุล 086-801-73300 ทรรศิดา ปรีณัน สพญ.เชาวพันธ ยินหาญมิ่งมงคล

141/1 ถ.พุทธมณฑลสาย2 ต.ศาลาธรรม 2.นส.ศุภวรรณ  ไตรพินิจกุล 083-142-9370 โทร086-3081438

อ.ทวีวัฒนา  กทม.10170 โทร 097-165-1100

 9 รพส.ตลิ่งชัน   กทม. 1.นส. ณคธมน  ลือชานิมิตจิต 086-393-8347 ทรรศิดา ปรีณัน สพญ.อรญา ประพันธพจน

37/7 ถ.บรมราชชนนี ต.ฉิมพลี 2.นส.ลลิตา  พิทยาภรณ 094-889-2214 โทร 089-753-9353

อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร 02-887-8321-3

 10 รพส. เจริญสุข  กทม. 1.นส.พรพิรุณ  ชาวสวนงาม 084-511-0087 ทรรศิดา ปรีณัน นสพ.ธนา เพ็งเกษม

167 ถ.สุขุมวิท ซ.เอกมัย5 คลองตันเหนือ โทร 087-491-6969

อ.วัฒนา กทม. 10110 โทรทํางาน 02-391-9707

 11 รพส. บางนา   กทม. 1.นายกฤตภาส  บุญขันธ 082-409-6427 ทรรศิดา ปรีณัน นสพ.สิทธินาถ สวัสดิ์มงคลกุล

232/2 ม.11 แขวงบางนา ถ.บางนา-ตราด 2.นส.วิภาวี  ใจแปง 087-698-5522 โทร 086-970-3681

เขตบางนา กทม.10260 โทร 01-7441410

 12 รสพ.สมุทรสงคราม  สมุทรสงคราม,ดํ1.นส.กนกพร  อิฐรัตน 097-234-5939 สุชีวาและคณะ นสพ.ปารเมศ อุตธคํา

769/8 ถ.ราชญาติรักษา ต.แมกลอง 2.นายชยณัฐ  แตงสกุล 088-066-1246 โทร 0854519-2103

อ.เมือง จ.สมุทรสงครา โทร 034-716552 3.นายสุธน     จตุพรประเสริฐ 085-000-8124 สพญ.สาวิณี จันทนชนะ โทร 085-3134844

 12 รพส. เมืองโอง  ราชบุรี 1.นายธนภัทร  นาคะ สุชีวาและคณะ สพญ.สุภักดิ์  อรัญทยา

196/4 ถ.รถไฟ ต.หนาเมือง 2.นายสันติพัทธ  สันตวงษ 080-429-2772 โทร 081-546-0662



อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 032-315037 สพบ.อุทิศ หลักแกว

โทร 032--315037

 13 บริษัท เบทาโกร จํากัด มหาชน ฟารมลพบุรี 1. นายเมธาวิน  ไสวเกิดศิริ 081-557-8430 สุชีวาและคณะ คุณกฤติกา  ศรีวิวัฒนกุล

ผอ.ทรัพยากรมนุษย สนง.ใหญ กทม.

โทร 02-833-8629

 14 บริษัทไทยฟูดสกรุป จํากัด มหาชน สายฟารมไกาญจนบุรี 1.นส.ธัญรดา  เติมวิสิฐกุล 088-092-7009 สุชีวาและคณะ  นสพ.วีรชัย สวัสดิ์กิจไพโรจน แผนกผลิตสุกร

1010ชั้น11-12 ถ.วิภาวดีรังสิต 2.นส.กนกวรรณ  ฉัตรเพชรรัชต 081-739-99613 โทร 085-609-0555

อาคารชินวัตร 3 จตุจักร กทม. สพญ.นฤมิล เองถวน แผนกไกพันธุและโรงฟก

โทร 089-591-7735

 15 รพส.อุมรัก   สุพรรณบุรี 1.นส.ณิชาภัทร  บุญเฉลียว 062-39555568 สราวุธ พัชนี สพญ.เพ็ญชิชชา แสงสวางโชติ

100/17 ถ.เณรแกว ต.ทาพี่เลี้ยง 2.นายศักดิพัฒน  โชติกุล 083-140-0626 โทร086-349-9141

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 3.นส.ภาณุมาศ  ไชยปุระ 087-569-7980

 16 รสพ.กรุงศรีอยุธยา    อยุธยา 1.นส.พัชรพร  อัศวพัฒนากุล 084-685-8373 สราวุธ พัชนี นสพ.ไพรัช  รุงอุทัย

20/3-7 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตไชย 2.นส.งามตา  เกลี้ยงมีศรี 087-258-0282 ผอ.โทร 081-259-9648

อ.เมือง จ.อยุธยา 13000 3.นส.ปริณดา  ศิริโชคชัย 087-7064147 โทร 035-211772

 17 รพส.สถานีรักษาสัตวพิษณุโลก  พิษณุโลก 1.นส.ณัฐชา  ดาราเย็น 098-101-6279 สมโภชน สุชาติ

303/91 ถ.มิตาภาพ ต.สมอแข 2.นส.สุภาวดี  ปงคํา 081-6814701 สพญ.อิสราภรณ งามศิริ

อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร 096-4694446 โทร 087-872078

 18 รพส. หมอสุพจน   พิษณุโลก 1.นายศิราวัฒน  นอยวงศ 091-057-1858 สมโภชน สุชาติ สพญ.วิภารัตน  บุษบา

75/11-12 ถ.ศรีธรรมไตรปฏก 2.นายกฤตวิทย  หงษชุมแพ 086-6885592 โทร 055-219525

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก คุณสุรียพร เปนพุม

 โทร 055-219-525 โทร 081-533-4199



 19 รพส.หมอเปรียว สุโขทัย 1.นส.ณัชชา  ชาวนาน 088-266-9697 สมโภชน สุชาติ นพส.นิติสักดิ์ ยึรัมย

55/23 ถ.จรดวิถีถอง ต.บานกลวย 2.นส.ชฏาพร  เศรษฐานุรักษกุล 087-493-5558 ผอ.โทร 082-8394559

อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร 055-614-565 โทร 081-280-7559

 20 รพส.สุโขทัย    สุโขทัย 1.นส.มนกาญจน  ขวัญสกุล 081-320-7754 สมโภชน สุชาติ สพญ.จันทรแย อรุญยะเดช

11,13 ถ.บาลเมือง ต.ธานี 2.นส.นฎกร  ศิริวัฒนสาธร 091-791-7333 โทร 081-6613971

 อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร 055-622129 สพญ.รศิตา จันทรศิริ โทร091-841-2940

 21 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือต  พิษณุโลก 1.นายคุณากร  กิจสมบูรณ 084-596-6355 สมโภชน สุชาติ นสพ.สัญชาติ สัจจาวาท

9 ม.15 ถ.พิษณุโลก-หลมสัก ต.วังทอง โทร 055-312-069-70

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 นายนฤพล พรอมขุนทด โทร 055-312-069

22 รพส.ทองถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยเชียงใหม 1.นส.ชยาวดี   วรรณโกวิท 083-3501511 ชัยวัฒน สพญ.ชมพูนุช อุดอิน

1 ม.3 ต.บานสหกรณ อ.แมออน โทร 081-443-9576

จ.เชียงใหม 50130

23 บริษัท ซีพีเมจิก จํากัด   สระบุรี 1.นส.พีณา  วงศสุทธาวาส 087-569-9213 รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย สพญ.ยุวดี  พิมพศรี

2/9 ถ.พหลโยธิน ม. 4 085-751-1179

ต.หนองนาค อ.หนองแค จ.สระบุรี

24 ไชยปราการสัตวแพทย   เชียงใหม 1.นส.อภิญญา  อานุภาพประเสริ061-973-7653 ชัยวัฒน สพญ.ศุภาวดี อิทธิเดชพงศ

 288 ม.2 ต.ปงคํา โทร 085-418-5525

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

25 รพส.ปากชอง   นครราชสีมา 1.นายวีระยุทธ  แสนอาจ 083-548-8096 กัลยา วราภรณ สพญ.นับดาว วงศคงเดช

840 /1-3 ถ.มิตรภาพ 2.นส.ภัทริญา  สิงหแกว 093-537-3810 โทร082-305-3309



ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

26 รสพ.อิทธิเวช  นคราชสีมา 1.นส.วิภารัตน  เหลาวชิระสุวรรณ085-926-8866 กัลยา วราภรณ สพญ.กณิกานันต  รัตนกุสุมภ

958 ถ.สุรนารายณ 2.นายวทัญู  โคตะนิวงศ 082-754-6198 โทร 099-4594995

ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

27 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปากชอง นคราชสีมา 1.นส.สุวิมล       ศิลาไพร 089-893-4493 กัลยา วราภรณ นส.วราพร  สินสุวงศวัฒน

1213 ต.ปากชอง อ.ปากชอง 2.นส.ณตูห      พลเรือง โทร 044-311-476

จ.นครราชสีมา 3.นส.จุฬาลักษณ  มานิจสิน 086-860-0565

28 รสพ.ขวัญคํา     ขอนแกน ขอนแกน 1.นส.จิรกานต  วองวิทย 0817-860-9119 ดวงเดือนและเพื่อน สพญ.รัตติกาล  การหลา

469 ม.17 บานหนองกุง 2.นายจิรสิน  จินตนาภูษิต 087-797-3074 โทร 086-904-2453

ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแกน

29 รพส.ปยมิตร    ขอนแกน 1.นส.ภัทรา  โชติศิริรัตน 087-635-9385 ดวงเดือนและเพื่อน นสพ.อิทตย  ศรีอาจ

58/236 ถ.ชาตะผดุง 2.นส.ทิยาทร  ทักษรานุพงษ โทร 043-338-383

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 3.นส.ธิดาวรรณ  ทุมกิ่ง

30 รพส.ภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนลเพ็ทแครเซ็นเตอ   ภูเก็ต 1.นายเศรษฐัจจิ์  ลิขิตฉัตรภักดี 087-565-5872 เจษฎา สพญ.จุติวัชร ดานวรนันท

191 ถ.ศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร โทร 095-949-4646

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร076-620-126

31 รพส.ศิริราษฏร     พังงา พังงา 1.นส.สริตา  สุขสําราญ 088-114-4091 เจษฎา นสพ.ภควิชญ จิระสุทัศน

15/3 ถ.ศิริราษฏร ต.ทายชาง 2.นส.ศิริพร  ใจจง 082-755-9019 โทร 081-903-0993

อ.เมือง จ.พังงา 82000

32 รพส. เมตตา  สุราษฏรธานี นส.ฐิตินันท  สุพรรณรัตนกุล 085-2965955 ษฎา (นิเทศโดยโทรศัพท สพญ.นิรสา พลอยเดียว

269 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด โทร 095-265-3996

อ.เมือง จ.สุราษฏร 84000



33 ศูนยชันสูตรโรคสัตวน้ํา  คณะสัตวแพทยศาสต  กทม 1.นส.พุทธชาติ     จินจิว 091-7791733 สุภัทตราและเพื่อน นสพ.นรภัทร โตระบุตร

2.นายปฐพงษ     โพธิกุล โทร 02-251-887

3.นส.ชญานี      ยุทธนาการ    

4.นาย ธนกร    แทนรัตนวิจิตร 086-6393996

34 ศูนยชันสูตรโคสัตวกลาง คณะสัตวแพทยศาสต   จุฬาฯ 1.นส.สายคํา  ไชยมงคล สุภัทตราและเพื่อน นสพ.รชฏ ตันติเลิศเจริญ

39 ถ.อังรีดูนังต ต.แขวงวังใหม 2.นส.แกวเจียระไน  ยังขาว 082--6012773 โทร 02-218-9604

ปทุมวัน  กทม.10330

35 โชคชัยฟารมกุง  หมอสายันต (สัตวน้ํา) สงขลา, 

ชุมพร

1.นส.พุทธชาติ    จินจิว 091-779-1733 คณิต และเพื่อน นสพ.สายันต์  คงเพชร

104/2 ม. 6 ต.บานแหลม 2.นายปฐพงษ      โพธิกุล 081-3069049

อ.บานแหลม 3.นส.ชญานี      ยุทธนาการ

เพชรบุรี 76110 4.นายธนกร  แทนรัตนวิจิตร

โทร 032-481100

36 บริษัทอีแลนโค ประเทศไทยจํากัด กรุงเทพฯ 1.นส.อภิสรา  วงศพรหม 080-2489094 พงษธร wiwat sirijittanon HR

689 ถ.สุขุมวิท  อ.วัฒนา 2.นส.วณีรนุช  เอี่ยมสะอาด 096-7074344 โทร 02-269-0579

กทม. 10110 Thodsaporn  Muangchanmnah

 โทร 02--2690579

37 บริษัท เบทาโกร จํากัด มหาชน กรุงเทพฯ (ฝายข1.นส.ชลลดา  จันทรวิชัย 087-944-7205 พงษธร กฤติกา ศรีวิวัฒนกุล

อาคารเบทราโกรทาวเวอร(นอธธปารค) 2.นส.จิฏาภา  วิวัฒนตระกุล 087-860-9119

323 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ 3. นส.ณัชชา วงศพุทธา นายฉัตรชัย  เกียรติวีระสกุล

กทม.10210 โทร 02-8338000 5. นายผณินทรา  นาคราย 088-031-4200 โทร 086-784-1864

38 บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจํากัด มหาชน  สายธุรกิจสุกร 1.นส.วัชรี  ศิลปประเสริฐ 086-2470967 สาธร นสพ.อดิศักดิ์ สมออน

128 ถ.เย็นจิต ทุงวัดดอน สาทร กทม. 2.นส.อริยา  สถิรเกียรติ 095-168-7571 โทร 089-897-0865

ผอ.ทรัพยากรมนุษย โทร 02-833-8629



39 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ สายฟารมไก-หมู 3. นส.ขวัญจิต  นาใจดี สาธร

40 Rokuno Gakuen University Japan   ญี่ปุน 1.นส.วริศรา  ศรีรังสิต เจษฎา (นิเทศโดย E-mail)

นสพ.คุณวุฒิ  เครือลอย  โทร 086-733-2229





อาจารยที่ปรึกษา   
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