
รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร” 

วันท่ี 14 มีนาคม 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 13 มีนาคม 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

1 นายณัฐนนท กองแกว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0026 

2 นางสาวณัฐวด ีขุนพล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0027 

3 นางสาวนุชนาฏ วู เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0028 

4 นางสาวปยธิดา เสือคํา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0029 

5 นายขจรศักดิ์ ก้ันใช คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0030 

6 นายสมประสงค สีลาดเลา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0031 

7 นายนินนาท บุญสวัสดิ ์ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0032 

8 นางสาวณิชารีย รุงเรือง คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0033 

9 นางสาวณัฐศรุชา แสนนาใต คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0034 

10 นางสาวมินตรา เปยปยะ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KMUTT-IRB (S) -63-0035 

11 นายคณิน สัจจารักษ วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0036 

12 นางสาวอุมาพร พลอยจิ๋ว วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0037 

13 นางสาววรินดา อนุอัน วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0038 

14 นางสาวสิริปรียา มากพูน วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0039 

15 นางสาวภวิกา แขวงแขงขัน วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0040 

16 นางสาวณิชกมล โนสี วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0041 

17 นางสาวนาตยา วงษสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0042 

18 นางสาวธัญญภรณ มาล ี วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0043 

19 นางสาวม่ิงขวัญ ตามถ่ินไทย วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0044 

20 นางสาวเกวลิณ บัวเอ่ียม วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0045 

21 นางสาวอัยยา มิญฌา วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0046 

22 นางสาวอิสราภรณ สิขิวัฒน วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0047 
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23 นางสาวกัลยา สิงหคํา วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0048 

24 นางสาวสุณิสา ภูกําจัด วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0049 

25 นางสาวนวภร ใบละมุด วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0050 

26 นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0051 

27 นางสาวธัญชนก สุขจันทร วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0052 

28 นางสาวพรทิพย ยิ้มประเสริฐ วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0053 

29 นางสาวศิริวรรณ ศิริมงคล วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0054 

30 นางสาวธีรนาฏ มนตประสิทธิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0055 

31 นางสาวจิตติมา นุชนุม วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0056 

32 นางสาวพันธุทิพา วิเชียรชัยยะ วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0057 

33 นายนราธิป อวมเรือง เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0058 

34 นายทวีวัฒน พรรัตนพิทักษ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0059 

35 นายเดชบดินทร ปาริน เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0060 

36 นายปกรณ ภิรมยรักษ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0061 

37 นายอัครชัย แกวสมนึก เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0062 

38 นายรัตนชัย สื่อศิริธํารงค เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0063 

39 นายณัฐวัตร ใยสุน เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0064 

40 นายจิรายุทธ สุวรรณชัยยง เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0065 

41 นายสรุต วงศดนตร ี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0066 

42 นายธีรวุฒ ิศรีสําราญ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0067 

43 นายกลินท ทรัพยวิวัฒนกุล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0068 

44 นายภควพงษ เงินเพ่ิมทรัพย เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0069 
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45 นายพศวีร ศรีสุดดี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0070 

46 นายธนภูมิ พรหมโสภ ี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0071 

47 นายปุลวัชร รื่นอารมณ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0072 

48 นายนรากร วงษโคตร เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0073 

49 นายอานนท งามมุข เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0074 

50 นายธนากร บุญนอม เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0075 

51 นางสาวจิราพร มีคง เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0076 

52 นางสาวศิรินภา ลือกลาง เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0077 

53 นางสาววรรณพร มาพูนทรัพย เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0078 

54 นางสาวธัญสิริ บุญมี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0079 

55 นางสาวธิดาพร จันทรหอม เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0080 

56 นางสาวอทิตยา พีรพรวิมล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0081 

57 นางสาวอภิญญา รัตนไตรมงคล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0082 

58 นางสาวลัคนา พิสิฐเพ็ญจันทร เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0083 

59 นางสาวสิริยากร ศรีหา เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0084 

60 นางสาวธันยชนก แสงใหม เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0085 

61 นางสาวมัทวัน จรูญศักดิ์ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0086 

62 นางสาวปณิดา ปวงงาม เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0087 

63 นางสาวมธุรดา นุนงาม เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0088 

64 นางสาวสิรีธร พุมพิพัฒน เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0089 

65 นางสาวนัทสรินทร เจริญครองสกุล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0090 

66 นางสาวภานุมาศ ทับชาง เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0091 
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67 นางสาวฐิติรัตน พันธแกว เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0092 

68 นางสาวชยากร แสนสุด เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0093 

69 นางสาวกัญญาณัฐ ตั้งตระการสุข เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0094 

70 นางสาวชญารัตน วงศวาสนา เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0095 

71 นางสาวพิริยาภรณ สุริยฉัตรกุล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0096 

72 นางสาวณัฐชยา ไตรเลอเกียรติ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0097 

73 นางสาวปาริมา เตชะวัชรเทพ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0098 

74 นางสาวอามีนา ยาอีด เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0099 

75 นางสาวนิตยา มาหนองจอก เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0100 

76 นางสาวสิตางศุ อินดีคํา เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0101 

77 นางสาวพริมณชนก ธนทรัพยเพ่ิมพูล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0102 

78 นางสาวสุนิสา นาคธรรมาภรณ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0103 

79 นางสาวชวัลรัตน เดว ี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0104 

80 นางสาวพรนัชชา สุขเอ่ียม เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0105 

81 นางสาวเบญญาภา สิมมา เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0106 

82 นางสาวชลทิพย แกวสุรินทร เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0107 

83 นางสาวกัณญทมาศฐนัส ดัดพินิจ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0108 

84 นางสาวชนกชนม วุฒิมณี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0109 

85 นางสาวกชมน ฤทธิพิ์ทักษพงศ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0110 

86 นางสาวศรุตา ตั้งตรงอนันต เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0111 

87 นายวัชรพงศ พูลสวัสดิ ์ ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0112 

88 นายเนรมิต นิกรมมุนินทร ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0113 
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89 นายณัฐพงศ คธาวุธ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KMUTT-IRB (S) -63-0114 

90 นางสาวดลญา สดแสงจันทร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KMUTT-IRB (S) -63-0115 

91 นายพงศพิพัฒน คําหอม วิศวกรรมเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0116 

92 นายนเรนทรฤทธิ์ ขวัญทอง วิศวกรรมเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0117 

93 นายกุลฑล สินสกุล วิศวกรรมเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0118 

94 นางสาววิกานดา เกตสอาด วิศวกรรมเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0119 

95 นายนรวิชญ สิงหทอง วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0120 

96 นายจิรวัฒน ศรีสวาง วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0121 

97 นายวีระพัฒน เฉลยพจน วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0122 

98 นางสาวพิชญสินี รักสัตย วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0123 

99 นางสาวชนิสรา โตะเด็น วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0124 

100 นางสาวภัสสร ตัจฉกรณ วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0125 

101 นางสาวจารุวรรณ กิติจันทร วิศวกรรมไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0126 

102 นายมารวย ปญญาธนกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0127 

103 นายวิษณุ เกิดยอด วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0128 

104 นายคนิฐ กิตติไชยากุล วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0129 

105 นางสาวปนัดดา กลัดสมบัติ วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0130 

106 นางสาวกชกร ประสิทธิ์สงเสริม วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0131 

107 นางสาวขนิษฐา เขาคลอง วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0132 

108 นางสาวศศิวิมล บุญละคร วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0133 

109 นางสาวสุภัชชา สวาทพงษ วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0134 

110 นางสาวณัชชา ขุนศิริมา วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0135 
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111 นางสาวสมิตา เกตุวรภัทรา วิศวกรรมอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0136 

112 นายสาธิต กานตกนกกร เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0137 

113 นายรัตนพล เงสันเทียะ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0138 

114 นางสาวคริตชาภรณ ยอดแตง เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0139 

115 นางสาวสุวนันท คลายศรี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0140 

116 นางสาวจุฑามาศ ชยานุรักษ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0141 

117 นายณัฐดนัย สิทธิภาณุพงศ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0142 

118 นางสาวศิรดา เวชมงคลกร เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0143 

119 นางสาวกมลวรรณ บูรณัติ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0144 

120 นางสาวชนกมณี คงวัฒนะ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0145 

121 นางสาวชานิตา โฮคํา เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0146 

122 นายณภัทร ดีเย็น เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0147 

123 นางสาวณัฐณิชา เล็กบุรุษ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0148 

124 นางสาวณิชาพร เสนามนตร ี เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0149 

125 นางสาวธันยพร ขาวโชติชวง เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0150 

126 นางสาวธันยสิตา โกกิฬากุลเศรษฐ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0151 

127 นางสาวนัยนา มัยวงค เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0152 

128 นายบุญชัย โชคประสพรวย เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0153 

129 นางสาวปภัสสร อินทเดช เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0154 

130 นายพิชุตม คัชรินทร เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0155 

131 นางสาวเพ็ชรกมล บุพพัณหสมัย เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0156 

132 นางสาวอลิษา เชื้อวงศ เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0157 
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133 นางสาวอัจฉรา พัตตาสิงห เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0158 

134 นายอนุพงศ วงศจําปา เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0159 
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