รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร ๒ “สถิติสาหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๘ ชั้น ๕ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ที่
ชื่อ - นามสกุล
๑. นางสาว กฤษศินี สันจิตต์
๒. รศ. ดร. กันยา ตันติวสิ ุทธิกุล

หน่วยงานสังกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จากัด

๓. สพ.ญ. กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๔. น.สพ. เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๕. นาง ขวัญรวี สิริกาญจน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๖. นาย จักรพันธ์ แคว้งใจ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๗. นาย จุฑา มุกดาสนิท

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๘. สพ.ญ. ดร. จุฑามาส เบ็ญจนิรตั น์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๙. นาย ฉัตรชัย ปรีชา
๑๐. ผศ. น.สพ. ดร. เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๑๑. นางสาว ชมนาด เลิศไกร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๒. นาย ชลี ไพบูลย์กจิ กุล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓. นางสาว ชุษณา เมฆโหรา

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๔. ดร. ฐิติ กาญจนเกตุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๑๕. น.สพ. ดร. เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๖. สพ.ญ. ดร. ธนิดา นามพิมลู

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๗. นางสาว นงลักษณ์ กุลวรรัตต์

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๘. นางสาว นริศรา ปิยะแสงทอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๙. นางสาว เบญจพร สัมฤทธิเวช

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นา กรมประมง

๒๐. นางสาว ประวิลดา วิกรัยพัฒน์

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นา กรมประมง

๒๑. นาย ปริญญา วิไลพันธ์

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด

๒๒. นาง ปวีณา ทวีกิจการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๒๓. นาย พงศนันท์ ขาตา

บริษัท ดัชมิลล์ จากัด

๒๔. ดร. พรพร โยธาวงษ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

๒๕. นางสาว พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นา กรมประมง

๒๖. นางสาว ภัคญาณี สุดสาร

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

๒๗. นาย ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่
ชื่อ - นามสกุล
๒๘. ภกญ. ดร. รัชนี รอดศิริ

หน่วยงานสังกัด
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๙. นางสาว ลักษมี วรสุทธยางกูร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๓๐. นางสาว วทัญญู นาคาเริงฤทธิ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๓๑. นาง วนิดา โอฬารกิจอนันต์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๓๒. สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๓๓. สพ.ญ. ดร. วราพร พิมพ์ประไพ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๓๔. นาย วิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์
๓๕. นาย ศรัณยู อุ่นทวี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาปทุมธานี กรมประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

๓๖. นางสาว ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓๗. ผศ. ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๓๘. นาย สมบูรณ์ สุนทรโชติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาปทุมธานี กรมประมง

๓๙. นางสาว สุนิศา สงวนทรัพย์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๔๐. นางสาว สุนิสา ปานสอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔๑. ผศ. ดร. สุภาวดี ปิระเต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๔๒. ผศ. ดร. อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

๔๓. นาย อธิปวัฌณ์ อมรปัญญานันท์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๔๔. สพ.ญ. ดร. อภิรดี อินทรพักตร์
๔๕. นาง อรชร อิงคานุวัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔๖. ผศ. ดร. อรวรรณ ดวงภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔๗. นางสาว อรุณรัตน์ เทพรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๔๘. นางสาว อาธิกยา สว่างวารี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

๔๙. นางสาว อิสริยา วุฒสิ ินธุ์

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕๐. นาย เอกรินทร์ คงขา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
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