รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals)
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น ๑ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่
๑.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาว กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

หน่วยงานสังกัด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒.

สัตวแพทย์หญิง กฤษศินี สันจิตต์

บริษัท กรีนแดร์ ฟาร์ม จากัด

๓.

นางสาว กัญชริญา ภารเขจร

สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๔.

นาง ขวัญรวี สิริกาญจน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๕.

นาย จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๖.

นาย จักรพันธ์ แคว้งใจ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๗.

สัตวแพทย์หญิง ดร. จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘.

นางสาว ชญานิษฐ์ สุนทระ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๙.

นางสาว ชฎามาศ พรหมคา

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐. นางสาว ชมนาด เลิศไกร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑. นาย ฐิติ กาญจนเกตุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๑๒. นาย ทวิช สุริโย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๑๓. นางสาว ธนาภรณ์ มังสังข์

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์นาสงขลา กรมประมง

๑๔. ดร. นงลักษณ์ ยิมตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๕. นางสาว นงลักษณ์ กุลวรรัตต์

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๖. นาย นพพงษ์ ศรีอาจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๗. นายสัตวแพทย์ นพพร โต๊ะมี

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

๑๘. นางสาว นริศรา ปิยะแสงทอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๙. นางสาว ปิยจิต วัชรศิษย์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๒๐. นายสัตวแพทย์ พงศนันท์ ขาตา

บริษัท กรีนแดร์ ฟาร์ม จากัด

๒๑. นางสาว พรพิมล ทิวแพ

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์นาสงขลา กรมประมง

๒๒. นางสาว เพชรรัตน์ นามพิมูล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๓. นาง ภัคญาณี สุดสาร

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

๒๔. นางสาว รัชนีพร กงซุย

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๒๕. ดร. รุ่งอรุณ เกรียงไกร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๖. นางสาว ลักษมี วรสุทธยางกูร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๒๗. นางสาว วทัญญู นาคาเริงฤทธิ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ที่
ชื่อ - นามสกุล
๒๘. นางสาว วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

หน่วยงานสังกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๒๙. ดร. ศวรรณี สุธรี ์วรพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๓๐. นางสาว ศิริพร ขันวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓๑. นาย สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๓๒. นาย สมบัติ อินทร์คง

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓๓. นาย สิทธิศักดิ์ ทองรอง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๓๔. นางสาว สุจริต อุ่นกาศ

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๓๕. นางสาว สุนิสา ปานสอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๓๖. รศ. ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๓๗. ผศ. ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

๓๘. นาง สุวรรณา พรมหมทอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๓๙. นาย อธิปวัฒน์ อมรปัญญานันท์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๔๐. นาง อภิรดี อินทรพักตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๔๑. นายสัตวแพทย์ อภิเษก กองแก้ว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๒. นาย อมร ประดับทอง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔๓. นาง อรวรรณ ดวงภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔๔. นางสาว อรอาไพ จ่าภา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๔๕. นางสาว อรุณรัตน์ เทพรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๔๖. นาง อัมรา สินประเสริฐพร

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์นาสงขลา กรมประมง

๔๗. นางสาว อาธิกยา สว่างวารี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

๔๘. นาย อานุภาพ พานิชผล

สถาบันนักวิจัยทรัพยากรทางนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔๙. นาย อุดม สาระชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนาปทุมธานี กรมประมง

๕๐. นาย เอกรินทร์ คงขา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนีให้นา Notebook มาในวันอบรมด้วย

