รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals)
รุ่นที่ ๘ (รุ่นที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
วันที่ ๒๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ๕๐๘ ชั้น ๕ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

๑

นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

๒

นายสมชาย ศรีวิริยะจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓

นางสาวนุชธนา พูลทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔

นางสาวปฏิมา บุตรชา

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

๕

นางสาวอาทิติยา สุขสะเกษ

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

๖

นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๗

นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

๘

นางทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด

มหาวิทยาลัยมหิดล

๙

นางสาวสิรินภา จันทรัตน์

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง

๑๐

นายเอกพจน์ ระงับพิศม์

ศูนย์วิจัยและผลิตน้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์

๑๑

นางสาวกีรติ ศิลปะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒

นายวัชระ พฤฑฒิกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓

นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา

สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑๔

นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน

สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑๕

ดร.วาลุกา พลายงาม

มหาวิทยาลัยรังสิต

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

๑๖

นายยุทธนา สุนันตา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๗

นายจิรภัทธ อรุโณรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๘

นางสาวอัญชลี บวรโชตินิธิ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดตราด

๑๙

นายไพบูลย์ โสภาพล

สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

๒๐

นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

๒๑

นางสาวสิรนาถ จีรวัฒนวาทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๒

นางสาวชมพูนุท เพิ่มคา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๓

นางสาววันวิสา ชุ่มเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

๒๔

นางสาวรังสิรัตน์ วงศ์สรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒๕

นายพุทธ ส่องแสงจินดา

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง

๒๖

นางสาวปรารถนา กล้าหาญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 6

๒๗

นายชัยชนะ ตรีทิตย์นิภา

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๘

นางสาววริษฐา อังศิริจินดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๒๙

นายพีรยุทธ นิลชื่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓๐

ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

๓๑

นางสาวนวพรรษ สมบูรณ์พูลผล

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

๓๒

นายอดิเทพ หาญสกล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓๓

ดร.อมรรัตน์ ขยันการนาวี

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

๓๔

ดร.วิภาพร พัฒน์เวช

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

๓๕

นางสาวฐิติมา สีอองโคตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์

๓๖

นางจุฑาทิพย์ โสภิตสถาพร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลาปาง

๓๗

นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย

บริษัทศูนย์วิจัยสัตว์กรุงเทพ จากัด

๓๘

นายสินชัย จันทร์แดง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓๙

นางสาวภัทรานุช พนาลิกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔๐

นางสาวรัชนีกรณ์ มาพะเนาว์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔๑

นายวรพงศ์ สิงห์ชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔๒

นายวชิรา หุ่นประสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔๓

นายณัฐพงศ์ ชุ่มมาลี

กรมประมง

๔๔

นางสาวอาภากร สกุลสถาพร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔๕

นางสาววิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข

มหาวิทยาลัยพะเยา

๔๖

นายเฉลิมพล ชูจิต

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

๔๗

นายจักรพงษ์ พิพัฒน์มงคลพร

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

๔๘

นายฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔๙

นางสาวธนพรรณ นิลกาเนิด

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

๕๐

นางสาวศุภรดา สภาพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง กรมปศุสัตว์

๕๑

นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๕๒

นางสาวอรจิรา ประคองชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕๓

นางสาวสุรภี ประชุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

๕๔

นางสาวจามรี เครือหงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๕๕

นายยุทธนา สรึมงาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ กรมปศุสัตว์

๕๖

นางสาวโสภารัตน์ เขมราช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕๗

นายณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ ข้างต้น ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ได้
ขอความร่วมมือแจ้งกลับที่หมายเลข ๐๒-๕๗๙๐๓๘๘ หรือ ๐๘๖-๘๐๐๓๔๕๔
(คุณศิขรินทร์) ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
.
ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้

