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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”  

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  
ณ ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

1 อาจารย์ ดร. ศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

suwanrat_s2@su.ac.th 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล คณาจารย์/นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์       
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

chinpaisal_c@su.ac.th 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ    
ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

jundee04@gmail.com 

4 อาจารย์ ทักษวัน ทองอร่าม คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา               
คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

thongaram_t@silpakorn.edu 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

5 นาย ยศ  รุ่งเรืองวานิช คณาจารย์/นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์          
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

rryos@su.ac.th 

6 นางสาว นวพร เฉลิมชวลิต นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์          
คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

sosomoey1207@gmail.com 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญนันท์ วรรณธง        
บรอคเคิลเฮอร์สท์ 

คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาชีววิทย           
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

brocklehurst_t@su.ac.th 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ขอบใจ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์        
คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

warachate7406@hotmail.co.th 

9 นางสาว สราวลี สว่างวงศ ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

SAWANGWONG_S@silpakorn.edu 

10 นางสาว ทักษพร สวัสดิไชย นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Sawatdichai_T@Silpakorn.edu 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

11 นางสาว นิรินท์ทิตตา  
ธนณัฐเชาวกรกุล 

นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

thananatchaowak_n@silpakorn.edu 

12 นาย ภูริทัต แซ่ตัน นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชีววิทยา             
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

Saetan_p2@silpakorn.edu 

13 นาย ศุภชัย ใจเย็น นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

 jaiyen_s3@silpakorn.edu 

14 นางสาว สาวิณ ีปฐมสุริยะพร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา       
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

sawinee.gift@gmail.com 

15 นางสาว สหฤทัย กันอูป นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Kanaup_s@silpakorn.edu 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา เนียมแสวง คณาจารย์/นักวิจัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี          
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
  

wasana@webmail.npru.ac.th 

17 นางสาว อุทุมพร ปฐมสุริยะพร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

uthmupornkim@gmail.com 

18 นางสาว เอ้ือการย์ ทองโชติ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคชีววิทยา              
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

mailody32@gmail.com 

19 นางสาว สุธาสินี แสงจรัสวงค ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Saengcharaswong_s@silpakorn.edu 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร               
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

thongruang_s@su.ac.th 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

21 นางสาว ปิยะวรรณ ์ทองโชติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาชีววิทยา              
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

TONGCHOT_P@silpakorn.edu 

22 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล คณาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์         
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Tewson84@hotmail.com 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

yoshida_a@su.ac.th 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย เอียดมุสิก คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร        
มหาวิทยาลัยศิลปาก 

eardmusic_s@silpakorn.edu 

25 นางสาว พิชามญชุ์ สินธพ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

SINTOP_P@Silpakorn.edu 

26 อาจารย์ ดร. ชลกรานต์ อวยจินดา คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

auychinda_c@su.ac.th 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

27 สัตวแพทย์หญิง ดร. จารุณี สาตรา นักวิชาการอิสระ ข้าราชการบ านาญ  
กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 

jaruneesatra@gmail.com 

28 นางสาว กิมิทา คงสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

KHONGSAWATH_K@silpakorn.edu 

29 นางสาว พิมพ์ใจ มีตุ้ม นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

pim_jai13@hotmail.com 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

Bandaiphet_C@su.ac.th 

31 นางสาว นงนุช ก าลังแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

nuch_nongnuch@hotmail.com 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวิชชุตา เดชรักษา คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

dechruksa_w@su.ac.th 

33 อาจารย์ ดร. อัคนี ผิวหอม คณาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง   
 

pewhomakkanee@gmail.com 

34 นาย ธรรมนูญ จิตพรมมา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

lookoum2012@gmail.com 

35 นาย สิทธิกร แซ่หล่อ - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

tax2533@hotmail.com 

36 นางสาว ธมลวรรณ ขุนไพชิจ บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

khthamonwan@tsu.ac.th 

37 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล เลื่องยศลือชากุล คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 

lsupol@chula.ac.th 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

38 นาย จิรายุส โคมสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Komsuwan_j@silpakorn.edu 

39      

40      

 


