รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร ๒ “สถิติสาหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์”
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๘ ชั้น ๕
สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่
ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวกชนิภา ทอนมาตย์

หน่วยงานสังกัด
โรงพยาบาลเลิดสิน

๒. นายกมล ฉวีวรรณ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
กรมปศุสัตว์

๓. ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๔. นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา

๕. รศ.ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๖. ผศ.เกื้อการุณย์ ครูส่ง

คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗. นายโกศล ขาแสง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
กรมประมง

๘. นางสาวจีรภา ดาทอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

๙. นางสาวชนาณัฐ แก้วมณี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๑๐. นายชานนท์ ฝาเงิน

สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

๑๑. นายชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑๒. นายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๓. นายเด่นพงษ์ สาฆ้อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดขอนแก่น กรมปศุสัตว์

๑๔. ผศ.เทพมนัส บุปผาอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๕. รศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่
ชื่อ-สกุล
๑๖. สพญ.ธัญญธร ยิ้มสู้

หน่วยงานสังกัด
ศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๗. นายนพพร โต๊ะมี

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

๑๘. นางสาวนภาขวัญ แหวนเพชร

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๙. นางสาวนิภา โชคสัจจะวาที

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.)

๒๐. ผศ.เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๑. นางปราณี รอดเทียม

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒๒. นายปริญญา วิไลพันธ์

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด

๒๓. นายปิยะเทพ อาวะกุล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๔. นางผกาสินี คล้ายมาลา

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

๒๕. ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๖. นายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์

สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

๒๗. นางสาวพิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๘. นายพิษณุ ตุลยกุล

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๙. นางสาวภัทราวรรณ คาบุญเรือง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๓๐. นางสาวมณฑาทิพย์ คงมี

คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๓๑. นายยิ่งยง เมฆลอย

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๓๒. นายยุทธนา ตุ้มน้อย

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๓๓. นายยุทธภูมิ สุวรรอาชา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
กรมประมง

ที่
ชื่อ-สกุล
๓๔. นางสาวรัจนา บุญมี

หน่วยงานสังกัด
สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

๓๕. นางสาววนิดา สุขเกษศิริ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓๖. ดร.วิภาพร พัฒน์เวช

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

๓๗. นางวิราณี ศรีเวียง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

๓๘. ผศ.ดร.วิริชดา ปานงาม

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

๓๙. นางสาววิไลวรรณ แทนธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
กรมปศุสัตว์

๔๐. ผศ.วีระชัย ทิตภากร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔๑. ดร.ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔๒. นางสาวศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์

สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

๔๓. นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

๔๔. นางสาวิภา รัตนกร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๔๕. นางสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔๖. นางสุปราณี เดิมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดขอนแก่น กรมปศุสัตว์

๔๗. นางสาวสุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๘. รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔๙. ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๕๐. นายสุรพงษ์ ชาติพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่
ชื่อ-สกุล
๕๑. นางสุวรรณา พรหมทอง

หน่วยงานสังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๕๒. นายหยกฤทัย กุลวัฒนศาล

บริษัท กรีน แดรี่ ฟาร์ม จากัด

๕๓. นายอธิราช หนูสีดา

คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕๔. นางสาวอรพร หมื่นพล

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕๕. นางสาวอรรถพร จีนพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
กรมปศุสัตว์

๕๖. ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้า

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

