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ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

1 ผศ.ดร.ชอแกว จตุรานนท คณะวิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-63-001 

2 ผศ.ดร.สุธาทิพย มณีวงศวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-63-002 

3 ดร.ไตรรัตน เมืองทองออน คณะวิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-63-003 

4 นางสาวธนวรรณ กาญจโนภาส คณะวิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-63-004 

5 นางสาวปยธิดา สุดนุช คณะวิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-63-005 

6 นายพงศธร พูทองคํา คณะวิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-63-006 

7 นางสาววรัญู ทิพยโพธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-63-007 

8 ผศ.ดร.ณัฎฐนันท มูลสระดู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-008 

9 ผศ.ดร.ปกรณ สุปนานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-009 

10 ผศ.ดร.มานนท สุขละมัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-010 

11 ผศ.ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-011 

12 นางสาวกนกวรรณ ควรสนิท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-012 

13 นางสาวกุลจิรา ทองยอย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-013 

14 นายเกียรติศักดิ์ ลาภขุนทด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-014 

15 นางสาวเกศินี เขมางกูร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-015 

16 นายธนกฤต บุญเรือง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-016 

17 นางสาวศุภลักษณ หนันเปยม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-017 

18 นางสาวศศิธร มีผลประไพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-018 

19 นางสมศรี บินรามัน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-019 

20 รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ KMUTT-IRB-63-020 

21 ดร.สุชัญญา วงศรอด คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสด ุ KMUTT-IRB-63-021 

22 นางปรียานุช รัชตะหิรัญ คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ KMUTT-IRB-63-022 

23 ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-023 
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24 ผศ.ดร.วันเพ็ญ ชอนแกว คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-024 

25 ผศ.ดร.วราภรณ จาตนิล คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-025 

26 ดร.ภาสกร เมืองพรหม คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-026 

27 ดร.สุวัฒน ตั้งวันเจริญ คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-027 

28 ดร.แสงกฤช กล่ันบุศย คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-028 

29 นายกนกศักดิ์ ชาญกล คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-029 

30 นายกฤษณะ หมอมรักษา คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-030 

31 นางสาวเกษรา เฉลิมกิจพานิชย คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-031 

32 นางสาวจุฑามาศ แสงชุม คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-032 

33 นางสาวจริยา ยมเสถียรกุล คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-033 

34 นายจิรธรรม ทวีวัฒนานนท คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-034 

35 นายณัชพล จีระวัฒนา คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-035 

36 นายณัฐนนท มนตรัตน คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-036 

37 นางสาวดวงหทัย กุลวัฒนพันธ คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-037 

38 นางสาวธวัลรัตน พวงแกว คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-038 

39 นายวชิรวิทย ฤทธ์ิเหมือน คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-039 

40 นางวิไลรัตน กล่ันบุศย คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-040 

41 นางสาวศิวพร เอมโกษา คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-041 

42 นางสาววารุณี คีรีรัตน คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-042 

43 นายสหรัฐ ตะบองเหล็ก คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-043 

44 นางสาวสุปรียา สุทธิกุล คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-044 

45 นางสาวสุประวีณ เลิศนาวีพร คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-045 

46 นางสาวสุพิดา เส็งสมัคร คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-046 
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47 ดร.หทัยรัตน คุณากรสกุล คณะศิลปศาสตร KMUTT-IRB-63-047 

48 ดร.อักษราภัค หลักทอง คณะศิลปศาสตร KMUTT-IRB-63-048 

49 ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแกว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-63-049 

50 ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-63-050 

51 นายตรัยวิชช ชุบคํา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-63-051 

52 นางสาวเสาวกา สีหศุภางค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-63-052 

53 นางสาวจิรัชญา ธนานันทยศ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-053 

54 นางสาวทัชนันท งามดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-054 

55 ดร.ภาณุ แสง-ชูโต คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการออกแบบ KMUTT-IRB-63-055 

56 ดร.นรพล ดีชวย คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการออกแบบ KMUTT-IRB-63-056 

57 ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-63-057 

58 ดร.วรัญญา ติโลกะวิชยั บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-63-058 

59 ดร.สุขยืน เทพทอง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-63-059 

60 ดร.เจนวิทย วรรณพีระ บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม KMUTT-IRB-63-060 

61 นางสาวสริญญา เกิดไพบูลย บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม KMUTT-IRB-63-061 

62 ดร.นบชุลี ชีวีวัฒนากูล สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-062 

63 ดร.ผัสพร ผองมาลัย สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-063 

64 ดร.พรรษมณฑ ริจิรวนิช สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-064 

65 นางสาวจตุพร พานทอง สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-065 

66 นางญาใจ รัตนปรมากุล สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-066 

67 นางสาวปติมา ภูมิสถาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-067 

68 นางสาวปานตะวัน สังขหนวง สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-068 

69 นางสาวพรทิพย โควนฤมิตร สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-069 
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70 นางสาววิภาวี จันทรัตน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-070 

71 นางสาววรินธร เดชพิสุทธิธรรม สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-071 

72 นางสาวสิริมาลย งามชนะ สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-072 

73 นางสาวเสาวลักษณ ตอเอกบัณฑิต สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-073 

74 นางสาวไอยดา ทิมจร สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-074 

75 นางสาวแอนนา วัฒนาสัจจา สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-63-075 

76 ดร.อานนท ทองซาว สถาบันการเรียนรู KMUTT-IRB-63-076 

77 นางสาวชญานุช วัฒนะ สถาบันการเรียนรู KMUTT-IRB-63-077 

78 นางสาววรพรรณ รอดโต สถาบันการเรียนรู KMUTT-IRB-63-078 

79 นางสาวสุกัญญาพัฒน ดอกกุหลาบ สถาบันการเรียนรู KMUTT-IRB-63-079 

80 นางสุธีรดา เจียรสุขสกุล สถาบันการเรียนรู KMUTT-IRB-63-080 

81 ดร.เจษฎา เตมัยสมิธิ 
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม (STIPI) 
KMUTT-IRB-63-081 

82 ดร.พรรณปพร กองแกว 
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
KMUTT-IRB-63-082 

83 อาจารยมนสินี สุขมาก มหาวิทยาลยัสวนดสุิต KMUTT-IRB-63-083 

84 อาจารยพิมพวิไล พรหมงาม  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต KMUTT-IRB-63-084 

85 นางสาวฑิมพิกา หอมสมบัติ คณะวิทยาศาสตร KMUTT-IRB-63-085 

86 ดร.สุธา เหลือลมัย คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย มจธ. KMUTT-IRB-63-086 

87 นางดวงสมร คลองสารา คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย มจธ. KMUTT-IRB-63-087 

88 ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-63-088 

89 นางสาวปาจรีย ชาญวานิชกิจ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-63-089 

90 นายธนาศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB-63-090 

91    

92    


