รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องพนารัตน์ ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
1
นาง
ณัฐฐากูร วุฒิภูมิ
2
นางสาว
ไพวรรณ์ ขันติกิจ
3
นาย
ปรมาภรณ์ รัตนพันธ์
4
นาย
จักร์กฤษ สงนาค
5
นางสาว
ศิริยาพร ชูบุญส่ง
6
นางสาว
ณัฐชนนท์ ทองรุด
7
นางสาว
ชนาธิป กาวิน
8
นางสาว
ตัสนีม เพ็ชร์นูร์
9
นางสาว
กัลยรัตน์ ดาเกิงขจรวงศ์
10 นางสาว
หทัยชนก ศาลางาม
11 นางสาว
เกศรา กีรติตั้งตระกูล
12 นาง
ฌัชชานันท์ ชูช่วย
13 นาย
ศิริชัย พิมพา
14 นางสาว
จินตนา นวลละออง
15 นางสาว
ชนาภา ศิริกิจ
16 นางสาว
พุธิตา ฤทธิเดช
17 นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ขุนฤทธิ
18 นางสาว
ลลิตา ฟองโหย
คณะทันตแพทยศาสตร์
19 นางสาว
พิชญาภา พุฒทอง
20 นางสาว
ณิชา คู่คงวิริยพันธุ์
21 นาย
วิสุทธิ์ แช่ทอง

หมายเหตุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
22 ผศ.ดร.สพ.ญ.
23 สพ.ญ.ดร.
24 ผศ.
25 น.สพ.
26 ดร.สพ.ญ.
27 สพ.ญ.
คณะเทคนิคการแพทย์
28 รศ.ดร.
29 นางสาว
30 นาย
31 นาย
32 นางสาว
33 นางสาว
34 ดร.
35 นางสาว
36 ดร.
37 ผศ.ดร.
38 นาย
39 รศ.ดร.
40 ผศ.ดร.
41 ผศ.ดร.
42 นางสาว
43 นางสาว
คณะวิทยาศาสตร์
44 นางสาว
45 รศ.ดร.

ศศิภา จันทร์ขจร
อริย์ธัช ลิ้มศตนันท์
รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
ภควัต ตันติทวีวัฒนา
ธีรรัตน์ ประเสริฐศรี
ณัฏฐทิตา เกิดทองมี
นัฐ ตัณศิลา
รัชนิดา ประพาฬรัตน์
ภัทรภณ รัตนอารียกรณ์
ณภัทร พรหมพัฒน์
อรอนงค์ ปานแก้ว
พรทิพย์ ศรีขวัญ
พัชราวดี พระยาลอ
ปพิชญา วัชรานุรักษ์
ปิยะวุฒิ แสวงผล
ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร
ธเนตร ประจันตะเสน
ขนิษฐา ศรีนวล
เด่นนภา โสตถิพันธุ์
สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ
วัชรี ทุ่มเอียด
จุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์
สุจรรยา อนุชาญ
จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร

46 นางสาว
47 นางสาว
48 ดร.
49 ดร.
50 นาง
51 ผศ.ดร.
52 ดร.
53 ดร.
54 นางสาว
55 ผศ.ดร.
56 นางสาว
57 นางสาว
58 นางสาว
59 ดร.
60 นางสาว
61 นางสาว
62 ดร.
63 ผศ.ดร.
คณะเภสัชศาสตร์
64 นาง
65 นาง
66 รศ.ดร.
67 ผศ.ดร.ภญ.
68 นางสาว
69 รศ.ดร.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
70 ดร.

พวงเพชร สกุลวงศ์วิริยะ
อุซมานา มีแฮ
เอกราช นวลละออง
ญฎารัตน์ สุวรรรณมณี
รมิตานันท์ มาลากูล
พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน
สุภากิจ เภาเสน
อลิษา หนักแก้ว
พัชรินทร์นุช  สุรินทร์บาง
ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์
ภัสราพร ยงอุ่น
ฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง
วารุณี พ่วงศิริ
อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง
นิดานุช ชัมภูชนะ
มาริษา บุญถาวร
สาวิตรี ดือราแม
จงดี นพรัตน์
สุวิภา อึ้งไพบูลย์
สุธาสินี อาจหาญวณิช
ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
สุกัญญา เดชอดิศัย
โสภา คามี
สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ
จิรายุ บัวทอง

71 รศ.ดร.
ศุภศิลป์ มณีรัตน์
72 นางสาว
ปิติมา ศิลปปัญญา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
73 ผศ.ดร.
ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
คณะการแพทย์แผนไทย
74 นาย
เสถียรพงษ์ ภูผา
สานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
75 นาย
พรพจน์ หนูทอง
76 นาง
รุสนี กุลวิจิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์
77 ผศ. ดร.
สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
78 นาย
บุรฉัตร ศรีพิทักษ์
79 นาง
สุกัลยา เหมมณี
80 นาย
อาริส มะมิง
81 ดร.
ปฐมารัตน์ รัตนช่วย
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จากัด
82 นางสาว
ศริญญา แก้วประดับ
83 นางสาว
ลิปิการ์ เต็มรัตน์
บริษัท ซีเวลท์โฟรเซ่นฟู้ด จากัด
84 นางสาว
จิภากานต์ ไกรษร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย ที่ 12
85 ทนพญ.
มูนีเราะห์ กาโฮง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
86 นางสาว
ศิรินุช ด้วงสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
87 ผศ ดร
คันธมาทน์ กาญจนภูมิ
88 ดร.
นฤมล รักไชย

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา
89 ร.ท.หญิง ลีน่า บินสอาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
90 รศ.ดร
กิติญา วงษ์คาจันทร์ โอราน

