
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

1 นส.สาวิณี ปฐมสุริยะพร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

sawinee.gift@gmail.com

2 นส.นงนุช ก าลังแพทย์ คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะสิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

nuch_nongnuch@hotmail.com

3 ผศ.ศิริชัย เอียดมุสิก คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

eardmusic_s@silpakorn.edu

4 ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

manatrinon_s@silpakorn.edu

5 นายดลชาย ไมเคิล จิรสันต์ิ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

donchai_michaels@hotmail.com

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

6 นายพลเสรส์ รมอิสรส คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Romaitsarot_p@silpakorn.edu

7 นส.ไอลดา ขุนอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

aifice_40@hotmail.com

8 นายณัฐพงศ์ ยิ่งยอดกุล เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

nattaphong45154515@gmail.com

9 อ.ดร.กิตติมา ไวไธสง คณาจารย/์นักวิจัย ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

waithaisong_k@silpakorn.edu

10 นส.พัชราพรรณ กิจพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร patcharaphun_k@yahoo.com

11 นส.พัชราพรรณ กิจพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Patcharaphun_k@yahoo.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

12 นส.กฤษณาพร ตันเสถียร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

isomeroff@gmail.com

13 อ.ดร.ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

thongruang_s@silpakorn.edu

14 นายภูริทัต แซ่ตัน นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Saetan_p2@silpakorn.edu

15 นส.อัญมณี ชารัมย์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

charam_a@silpakorn.edu

16 นายณัฐดนัย เลิศสุโภชวณิชย์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร nutdanai_benz@hotmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

17 อ.ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Lertchunhakiat_k@silpakorn.edu

18 นส.สิราวรรณ สาสุข คณาจารย/์นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

sasook_s@silpakorn.edu

19 นส.ศศิวิมล นงนุช นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

nongnut_s@silpakorn.edu

20 นส.สุธาสินี แสงจรัสวงค์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Saengcharaswong_s@silpakorn.edu

21 นส.สุนีย์  ปะละฤทธิ์ ศึกษาเพิม่เติม 97/34  ม.1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี Suneepalarit@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

22 นส.ณัฐ ชา  จิตต์เจ นการ    - คณะทันตแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

Natcha.jjk@gmail.com

23 ณัฐพร ใจมั่น

  -

หลักสูตรปริญญาโท                         

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

natthaporn.jai@dome.tu.ac.th

24 นส.ณัฐวุฒิ เจริญผล คณาจารย/์นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร charoenphon_6@hotmail.com

25 นส.สุภนิดา ค าบาง เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร supanida.kb001@gmail.com

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



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

27 นส.ณัฏฐา ธรรมเนียม จัด   - คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

Nattha.bt@gmail.com

28 นส.ศุภาภรณ์ อึ๊งศรีวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

u.supaporn37@gmail.com

29 นส.ภัทริกา บรรเทิงสุข   - สถานสัตว์ทดลองเพือ่การวิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

pattharikab@nu.ac.th

30 นส.วาจาทิพย์ บูรณวิชิต   - สถานสัตว์ทดลองเพือ่การวิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Wajathipb58@nu.ac.th

31 นางสุภารัตน์ บุตรไชย คณาจารย/์นักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์          

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

suparat.bch@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

32 อ.ดร.นราวดี ช มภู   - คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์                

มหาวิทยาลัยนเรศวร

narawadeec@nu.ac.th 

33 นส.ศิวาพร ทรงวุฒิ    - สถานสัตว์ทดลองเพือ่การวิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Siwaporns@nu.ac.th

34 นส.สรีวรรณ ชูเดช นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Chudat_s@silpakorn.edu

35 นส.ผ่องศรี เผ่าภูรี นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาตร์ส่ิงแวดล้อม             

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

paopuree_p@su.ac.th

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร

suwanrat_s2@silpakorn.edu

37 นายองอาจ วัลมาลี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                    

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ongart17102541@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

38 อ.ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล คณาจารย/์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                

มหาวิทยาลัยนเรศวร

natthawutch@nu.ac.th

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร

momoniyom@yahoo.com

40 ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี คณาจารย/์นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

boonyapakdee_a@silpakorn.edu

41 นส.ไอลดา ขุนอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

aifice_40@hotmail.com

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร

jundee04@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

43 นส.กรกช มหรรณพ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

mahannop_k@silpakorn.edu

44 นส.กัลยารัตน์  รักพงษ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

rakpong_k2@silpakorn.edu

45 นส.ณกมล ลิลน์ อินใจ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Injai_n@su.ac.th

46 นส.ภัทรานิษฐ์ พัฒนพรพงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Pattanapornpong_p@silpakorn.edu

47 นส.สุณัชชา บุญกลาง นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

bunklang_s@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

48 นส.ธาริณี โชติชวาลชัย นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

chodchavanchai_t@silpakorn.edu

49 นส.ฐานิกา เอียดเหล็น นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

tanika.por@gmail.com

50 นส.ภัทราพร เกตุแก้ว    - 174/922 เดอะทรีอินเตอร์เชนท์         

บางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

Raypattrporn@gmail.com

51 นายธมนินทร์ เวชสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

wetchasit_a@silpakorn.edu

52 นส.วิรวรรณ นามวงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

namwong _w5@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

53 นส.ชดาพร เทือกกอง นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

tueakkong_c@silpakorn.edu

54 จันทมณีต์ วัสสัณฏชาฏ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

pakpackzzz@gmail.com

55 นส.นงนภัส ศรีนุติยวงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Srinutiyawong_n@silpakorn.edu

56 นายอัฏฐวัฒน์ จันทร์ฉาย นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

junchai_a@silpakorn.edu

57 นงนภัส ศรีนุติยวงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Srinutiyawong_n@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

58 นส.สรัลนุช ศรีทอง นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Srithong_s5@silpakorn.edu

59 นส.ธีรนาถ สีสังข์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

srisang_t@silpakorn.edu

60 นส.ชดาพร  เทือกกอง นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

tueakkong_c@silpakorn.edu

61 นส.ธาริณี โชติชวาลชัย นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

chodchavanchai_t@silpakorn.edu

62 นายสมโชค สาเหล่า นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

salao_s@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

63 นส.อารยา  ขอนบกลาง นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Khonobklang_a@silpakorn.edu

64 นส.พิรญาน์ ธิติอัครพงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

thitiaukaraphon_p@silpakorn.edu

65 นส.นัชชา แก้วประกอบ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

kaewprakob_n@silpakorn.edu

66 นส.อภิสรา ค ายนต์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Khamyon_a@silpakorn.edu

67 นส.สโรชา แก้วประดับ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

kaewpradab_s2@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ประเภทบุคลำกร ชื่อหน่วยงำนสังกัด/ทีอ่ยู่ อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์เขำ้ร่วมอบรม 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม

เรื่อง“กำรเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรฐำนสำกล” 

วันอังคำรที ่10 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 - 15.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

68 นส.ลัดดาวัลย์ ธุวาทร    - หน่วยงานอิสระ lthuwatorn@gmail.com

69 นส.บุณยนุช บัวขาว นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

buakhao_b@silpakorn.edu

70 นายธรรมนูญ จิตพรมมา   - สาขาชีววิทยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

lookoum2012@gmail.com

71 นส.จันทมณีต์ วัสสัณฏชาฏ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

watsantachat_j@silpakorn.edu


