
ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

1 อ.ดร.กฤช เศรษฐการ คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

krit.sett@gmail.com

2 ผศ.ดร.แก้วตา ล้ิมเฮง คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร             

มหาวิทยาลัยศิลปากร

limhang_k@silpakorn.edu

3 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ             

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

bandaiphet_C@silpakorn.edu

4 อ.ดร.สุจินันท์ มีไล้ คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ssmeelai@gmail.com

5 นส.นวรัตน์ เจริญผล นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

na.wa.rat@hotmail.com

6 ผศ.ดร.ธัญนันท์ วรรณธง บรอค

เคิลเฮอรสท์

คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

brocklehurst_t@silpakorn.edu

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

7 ผศ.ดร.ธนาพร ชื่นอิ่ม คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

suy85@hotmail.co.uk

8 อ,ดร,อรรถพล เทียนทอง คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร          

มหาวิทยาลัยศิลปากร

tiantong_a@silpakorn.edu

9 นส.สาวิณี ปฐมสุริยะพร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

sawinee.gift@gmail.com

10 รศ.ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ngampanya_b@silpakorn.edu

11 ผศ.ดร.เสาวภา เขียนงาม คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร         

มหาวิทยาลัยศิลปากร

khianngam_s@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

12 นายอธิปัตย์ อู่ศิลปกิจ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

wu.athipat@gmail.com

13 อ.ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร          

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ruangrit_k@silpakorn.edu

14 รศ.ดร.ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Limmatvapirat_c@su.ac.th

15 นายพลเสรส์ รมอิสรส คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Romaitsarot_p@silpakorn.edu

16 อ.ดร.ทักษวัน ทองอร่าม คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

thongaram_t@sillpakorn.edu

17 นส.หทัยภัทร ศิรินาวี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sirinawee_h@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

18 นส.นิสิตา ปานทอง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Panthong_n5@silpakorn.edu

19 นส.ธนภรณ์ วงศ์พิมพ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Wongpim _t@sikpakorn.edu

20 นายปพน กาญจนศิริพงศ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ganjanasiripong_p@su.ac.th

21 อ.ดร.กิตติมา ไวไธสง คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

waithaisong_k@silpakorn.edu

22 ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร        

มหาวิทยาลัยศิลปากร

manatrinon_s@silpakorn.edu

23 นส.พัชราพรรณ กิจพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์               

มหาวิทยาลัยศิลปากร

patcharaphun_k@yahoo.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

24 นส.กฤษณาพร ตันเสถียร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม        

คณะเภสัชศาสตร์                 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

isomeroff@gmail.com

25 อ.ดร.ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร       

มหาวิทยาลัยศิลปากร

thongruang_s@silpakorn.edu

26 นส.อธิติยา ทรัพย์สอน นักศึกษาปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก               

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

nnanpharmacake.np@gmail.com

27 นายเสกข์ บัวเจริญ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sekkado@gmail.com

28 นส.อัญมณี ชารัมย์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

charam_a@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

29 นายณัฐดนัย เลิศสุโภชวณิชย์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์                     

มหาวิทยาลัยศิลปากร

nutdanai_benz@hotmail.com

30 อ.ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร          

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Lertchunhakiat_k@silpakorn.edu

31 นายประสงค์  มาน้อย นักศึกษาปริญญาโท คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร      

มหาวิทยาลัยศิลปากร

prasong1302000105@gmail.com

32 นส.สิราวรรณ สาสุข คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

sasook_s@silpakorn.edu

33 นส.ศศิวิมล นงนุช นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

nongnut_s@silpakorn.edu

34 นส.จันทกาญจน์ ต้ังจิตประสงค์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

tangjitprasong_j@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

35 นายภูริทัต แซ่ตัน นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Saetan_p2@silpakorn.edu

36 อ.ดร.ภาณุพงษ์ ทองเปรม คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

thongprem_p@silpakorn.edu

37 นายวัชรพงษ์ รังสิวรารักษ์ นักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร Chainoom789@gmail.com

38 นส.อุทุมพร ปฐมสุริยะพร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

pathomsuriya_u@silpakorn.edu

39 ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ            

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

nasanit_r@su.ac.th

40 นส.ภัทราพร ศรีประสงค์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ            

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sriprasong_p@su.ac.th



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

41 นส.เอื้อการย์ ทองโชติ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

thongchot_e@silpakorn.edu

42 นส.ณัฐ ชา  จิตต์เจ นการ    - คณะทันตแพทยศาสตร์            

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Natcha.jjk@gmail.com 

43 นส.ณัฐพร ใจมั่น    - หลักสูตรปริญญาโท คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ศูนย์รังสิต

natthaporn.jai@dome.tu.ac.th

44 อ.ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์    -   - kalyakorn.w@chandra.ac.th

45 นส.สุภนิดา ค าบาง เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์                      

มหาวิทยาลัยศิลปากร

supanida.kb001@gmail.com

46 นายพันฤทธิ ์มณีเทศ    - กค.กส.ทบ. naritakuyuth@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

47 นส.ณัฏฐา ธรรมเนียม จัด   - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

Nattha.bt@gmail.com

48 นส.ศุภาภรณ์ อึ๊งศรีวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

u.supaporn37@gmail.com

49 นส.ภัทริกา บรรเทิงสุข   - สถานสัตว์ทดลองเพือ่การวิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

pattharikab@nu.ac.th

50 นางสุภารัตน์ บุตรไชย   - คณะทันตแพทยศาสตร์       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

suparat.bch@gmail.com

51 ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.นิติวิทยาศาสตร์และ

งานยุติธรรมคณะวิทยาศาสตร์

warachate7406@hotmail.co.th

52 อ.ดร.นราวดี ชมภู คณาจารย/์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์         

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

narawadeec@nu.ac.th 



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

53 นส.สุธิณี อุปริสัจจะ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

uparisatja_s@silpakorn.edu

54 อ.ดร.มูฮ าหมัด นิยมเดชา คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

momoniyom@yahoo.com

55 อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

chotsrisuparat_c@silpakorn.edu

56 นส.ปารณีย์ ไตรภูธร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Traiphutorn_p@silpakorn.edu

57 อ.ดร.ศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

suwanrat_s2@silpakorn.edu

58 นายองอาจ วัลมาลี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์           

คณะวิทยาศาสตร์               

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ongart17102541@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

59 อ.ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล คณาจารย/์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

natthawutch@nu.ac.th

60 ผศ.ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร        

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Surawatch@gmail.com

61 ผศ.ดร.จารุณี เกษรพิกุล คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร       

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Makemerry@gmail.com

62 นายสุวิทย์ คล่องทะเล นักศึกษาปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล

suwit.k@rsu.ac.th

63 นส.ไอลดา ขุนอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

aifice_40@hotmail.com

64 ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

jundee04@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

65 นส.กรกช มหรรณพ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

mahannop_k@silpakorn.edu

66 นส.ภัทรานิษฐ์ พัฒนพรพงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Pattanapornpong_p@silpakorn.edu

67 นส.วรรณรา ไกรเพชร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

kaiphet_w@silpakorn.edu

68 นส.วริศรา พรหมพัฒน์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Prompath_w@silpakorn.edu

69 นส.นนทิชา ไรเกษ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

raikes_n@silpakorn.edu

70 นส.สุณัชชา บุญกลาง นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

bunklang_s@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เขา้ร่วมอบรม 

 เรื่อง“กำรใชส้ัตว์ทดลองเพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ส ำหรับคณำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนิสิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

วันจันทร์ที ่9 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.30 - 15.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

71 นส.ฐานิกา เอียดเหล็น นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

tanika.por@gmail.com

72 นายธมนินทร์ เวชสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

wetchasit_a@silpakorn.edu

73 นส.สุกันรพัช ชะเอมขจรวิทย์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Chaemkajornwit_s@silpakorn.edu


