
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
เรื่อง“การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร”  

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  

ล าดับที่ 
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 อาจารย์ ดร. กัลยกร วงศ์รักษ์ คณาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทเกษม  
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร 
กรุงเทพ 

kalyakorn626@gmail.com 

3 นาย พันฤทธิ์ มณีเทศ รับราชการทหาร ผคสป. สาย กส. กค.กส.ทบ. naritakuyuth@gmail.com 

4 อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์ คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ruangrit_k@su.ac.th 

5 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล คณาจารย์/นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์       
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

chinpaisal_c@su.ac.th 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ     
ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

jundee04@gmail.com 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

7 อาจารย์ ทักษวัน ทองอร่าม คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา               
คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

thongaram_t@silpakorn.edu 

8 นาย ยศ  รุ่งเรืองวานิช คณาจารย์/นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์          
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

rryos@su.ac.th 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิประภา หิริโอตป์ คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาสถิติ                
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Hiriote_s@silpakorn.edu 

10 นางสาว นวพร เฉลิมชวลิต นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์          
คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

sosomoey1207@gmail.com 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญนันท์ วรรณธง        
บรอคเคิลเฮอร์สท์ 

คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาชีววิทย            
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

brocklehurst_t@su.ac.th 

12 อาจารย์ ดร. กิตตมิา  ไวไธสง คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา              
คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Waithaisong_k@silpakorn.edu 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร      
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Surawatch@gmail.com 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ขอบใจ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์        
คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

warachate7406@hotmail.co.th 

15 นางสาว สราวลี สว่างวงศ ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา           
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

SAWANGWONG_S@SILPAKORN.EDU 

16 นางสาว ทักษพร สวัสดิไชย นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Sawatdichai_T@Silpakorn.edu 

17 นางสาว นิรินท์ทิตตา ธนณัฐเชาว
กรกุล 

นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

thananatchaowak_n@silpakorn.edu 

18 นางสาว นวนุช  ก าลังแพทย์ คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

nuch_nongnuch@hotmail.com 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

19 นาย ภูริทัต แซ่ตัน นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชีววิทยา              
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Saetan_p2@silpakorn.edu 

20 นาย ศุภชัย ใจเย็น นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 jaiyen_s3@silpakorn.edu 

21 นางสาว สาวิณ ีปฐมสุริยะพร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา        
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

sawinee.gift@gmail.com 

22 นางสาว สหฤทัย กันอูป นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา           
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Kanaup_s@silpakorn.edu 

23 อาจารย์ ดร. มูฮ าหมัด นิยมเดชา คณาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาเคมี                 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

momoniyom@yahoo.com 

24 นางสาว ณริสสา รอดหมื่นไวย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

rotmuenwai_n@silpakorn.edu 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

25 นางสาว จุฑาทิพย์ เจนจบเขต นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

janejobkhet_j@silpakorn.edu 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา เนียมแสวง คณาจารย์/นักวิจัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา       
คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี          
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

wasana@webmail.npru.ac.th 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาณ ิกา วัชรเทวินทร์กุล คณาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี         
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

yanika@webmail.npru.ac.th 

28 นางสาว อุทุมพร ปฐมสุริยะพร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

uthmupornkim@gmail.com 

29 นางสาว เอ้ือการย์ ทองโชติ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคชีววิทยา               
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

mailody32@gmail.com 

30 นางสาว เกตุสมน ปานทอง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Panthong_K3@silpakorn.edu 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

31 นางสาว ธนภรณ์ วงศ์พิมพ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา                 
คณะวิทยาศาสตร์         
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Wongpim_t@silpakorn.edu 

32 นางสาว สุธาสินี แสงจรัสวงค ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา         
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Saengcharaswong_s@silpakorn.edu 

33 นางสาว ภัทราพร ศรีประสงค์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Sriprasong_p@su.ac.th 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์พงศ ์ทองเรือง คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร               
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

thongruang_s@su.ac.th 

35 อาจารย์ ดร. ทักษวัน ทองอร่าม คณาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์         
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

thongaram_t@silpakorn.edu 

36 รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อัครมงคลพร คณาจารย์/นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์          
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

akkaramongkol_p@su.ac.th 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

37 นางสาว ปิยะวรรณ ์ทองโชติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาชีววิทยา                
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

TONGCHOT_P@silpakorn.edu 

38 นางสาว ชัญญานุช จันทร์มณี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา            
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

janmanee_c@silpakorn.edu 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร      
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

surawatch@gmail.com 

40 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล คณาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์         
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Tewson84@hotmail.com 

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

yoshida_a@su.ac.th 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย เอียดมุสิก คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร        
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

eardmusic_s@silpakorn.edu 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

43 นางสาว ศศิปวีร์  วงษ์บุญมี นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา             
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

sasipawee43@gmail.com 

44 นางสาว พิชามญชุ์ สินธพ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

SINTOP_P@Silpakorn.edu 

45 อาจารย์ ดร. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ คณาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Lertchunhakiat_k@silpakorn.edu  

46 นางสาว ไอลดา ขุนอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา           
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Kunin_a@silpakorn.edu 

47 อาจารย์ สรณฐ โชตินิพัทธ์ อาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

chotnipat_s@su.ac.th 

48 นางสาว สุพรวดี สมรักษ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

somrak_s@silpakorn.edu 



ล าดับที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/        
ค าน าหน้า 

ชื่อ - นามสกุล  ประเภทบุคลากร หน่วยงานสังกัด/ที่อยู่  อีเมลส าหรับแจ้งลิ้งค์เข้าร่วมอบรม  

49 รองศาสตราจารย์ ดร.
น.สพ. 

สุพล เลื่องยศลือชากุล อาจารย์/นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหานคร 

lsupol@chula.ac.th 

50 อาจารย์ ดร.ทนพ. ณัฐวุฒิ  เจริญผล อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร natthawutch@nu.ac.th 

51 อาจารย์ ดร. ชลกรานต์ อวยจินดา อาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

auychinda_c@su.ac.th 

52 นาย จิรายุส โคมสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา            
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

KOMSUWAN_J@su.ac.th 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
น.สพ.ดร. 

นรินทร์ ปริยวิชญภักดี  คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

preyavichyapugd_n@silpakorn.edu 

54 สัตวแพทย์หญิง ดร. จารุณี สาตรา นักวิชาการอิสระ ข้าราชการบ านาญ  
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

jaruneesatra@gmail.com 

 


