
รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม” 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

1 นางสาวฉัตรชนก ศิริกังวาลกุล การบริหารจัดการองคกร )OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0129 

2 นางสาวชัชฎา กาญจนจันทร การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0130 

3 นายดนัยศวร คุณาโรจนสมบัติ การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0131 

4 นายประสาท ย่ิงรัตนวิทย การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0132 

5 นางสาวพินชุพา สุนเล้ียง การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0133 

6 นางสาวเยาวนุช จันตะ การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0134 

7 นางสาวศิวภรณ วงคสถิตย การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0135 

8 นางสาวกมลพรรณ แซเตีย การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0136 

9 นายปธานิน วีระประทีป การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0137 

10 นางสาวรัชชวัณฏ กิตติชัยศรี การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0138 

11 นางสาววรัญญา เกียรติสมาน การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0139 

12 นางสาวศรัณญา พิพัฒนสมพร การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0140 

13 นางสาวเจตสุภา คุณอนันต การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0141 

14 นายชนเขตต ประวัง การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0142 

15 นางสาวทอฝน ยืนชนม การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0143 

16 นางสาวปนอนงค บัวหลวง การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0144 

17 นางสาวพรรณนารา อรรจนชวลิต การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0145 

18 นายเขมกร ทัศนาญชลี การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -64-0146 

19 นายรัชกร นพเดชโภคากุล การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -64-0147 

20 นางสาวรุงทิพย ศรีรัตนเมธิน การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -64-0148 

21 นางสาวจิราพร สุทธิโพธ์ิ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0149 

22 นางสาวเบญจวรรณ คุณวิโรจนลักษณ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0150 

23 นางสาวเมษา แกวศรีจันทร การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0151 
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24 นางสาวรักษิณา นามไพโรจน การจัดการธุรกิจดิจิทัล )DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0152 

25 นางสาวสิรีธร ออนโยน การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0153 

26 นางสาวสุวชล รัชดาพรรณาธิกุล การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0154 

27 นางสาวอัยลดา ประเสริฐ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0155 

28 นางสาวอิสรีย เพชรภูริศุภโชค การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0156 

29 นางสาวณัฏฐาพิม รัตนพลวชิรวด ี การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0157 

30 นางสาวพัชรี วงศมิตรไมตรี การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0158 

31 นายนิรันดร ศิริลาภวิบูรณ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0159 

32 นายรพีรัศม วัชโรทัย การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -64-0160 

33 นายวศิน แสงเจริญธรรม การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -64-0161 

34 นายมนัญชยา ประทุม การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0162 

35 นายจุลดิศ เสรีรักษ การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -64-0163 

36 นายกิจติกร ขันธกิจ การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0164 

37 นายพงษพัฒน ชางนอย การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -64-0165 
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