
รายช่ือผูผานการอบรม 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับอาจารยและนักวิจัย ครั้งท่ี 5/2562” 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุ วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 

 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

1 ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-283 

2 ดร.ขจรวุฒิ อุนใจ วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-284 

3 ดร.อิสสระพงศ ควนเครือ วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-285 

4 นางสาวชลธิชา สุวรรณรัตนบุศ วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-286 

5 นางสาวศุภวรรณ รักษแพทย วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-287 

6 นายภูมิพิศุทธ สืบวงษชัย วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-288 

7 นางมะลิวรรณ ขุนแทน วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-289 

8 นายสุมิตร ผูกพานิช วิศวกรรมศาสตร KMUTT-IRB-62-290 

9 ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ  วิทยาศาสตร KMUTT-IRB-62-291 

10 ดร.วริสา ยมเสถียรกุล วิทยาศาสตร KMUTT-IRB-62-292 

11 นายธนศกร ชํานาญ วิทยาศาสตร KMUTT-IRB-62-293 

12 นางสาววัชราพร ศรีรักษ วิทยาศาสตร KMUTT-IRB-62-294 

13 ผศ.จันทกานต สถาพรวจนา ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-295 

14 ดร.ดารุวรรณ ศรีแกว ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-296 

15 ดร.สุจินต จิระชีวะนันท ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-297 

16 นายจิระ ชนรักสุข ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-298 

17 นางสาวชิดพร วรวิมุต ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-299 

18 นางสาวชมภูนุช พุฒิเนตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-300 

19 นางฐนิตสร วุฒิกวินวงศ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-301 

20 นายพงศภัค รอกประเสริฐ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-302 

21 นายพงศระพี แกวไทรฮะ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-303 

22 นางสาวมณีรัตน มั่นยืน ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-304 

23 นางสาววุฒิพร เสือเมือง ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-305 
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24 นางสาวสุกฤตา ปรีชาวอง ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-306 

25 นางสาวสุกัลย  เจริญกุล ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-307 

26 นางสาวชมพูนุช วนิชยางกูรานนท สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ KMUTT-IRB-62-308 

27 นายพุทธ แสงกลา สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ KMUTT-IRB-62-309 

28 ดร.ปริปก พิศสุวรรณ ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-310 

29 ดร.เลขา ไสลเพชร ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-62-311 

30 ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ พลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ KMUTT-IRB-62-312 

31 นางสาวธมกร พุมพันธ พลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ KMUTT-IRB-62-313 

32 อาจารยศิริพันธ  นันสุนานนท ศิลปศาสตร KMUTT-IRB-62-314 

33 นางสาวปวีณ ศาสนัส ศิลปศาสตร KMUTT-IRB-62-315 

34 นายกันตธร กีรติภักดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-316 

35 นางสาวกุลิสรา อนันตนับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-317 

36 นางสาวกัลยกร แซตั๊ง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-318 

37 นางสาวจันทิมา พุทธรักษา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-319 

38 นางสาวจิราพร ธนอุตร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-320 

39 นายชัยทัต ศรีสุดาวรรณ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-321 

40 นางสาวฐิติรัตน เรือนศิริเลิศ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-322 

41 นางสาวณัฐฐิญา ศุทธางกูร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-323 

42 นางสาวณัฐธยาน ชุติพงศพิมล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-324 

43 นายดิสสวุฒิ มุงถิ่น บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-325 

44 นายธนิษฐ ย่ิงประภาภรณ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-326 

45 นางสาวปารวัณ แซล่ิม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-327 

46 นางสาวปรีณาภา ปติวิทูรวรรัตน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-328 
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47 นางสาวพนิดา ภูมลี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-329 

48 นางสาวแพรพรรณ เกสโสภา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-330 

49 นางสาวมณีนุช จงสวัสดิ์พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-331 

50 นางสาวรุงระวี วัชระสุขจิตร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-332 

51 นายรุจิภาส บุญยง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-333 

52 นางสาววิชญา จันทนา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-334 

53 นางสาวศริยา มาตานุสรณ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-335 

54 นางสาวสุณิสา ประพจนโสภานนท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-336 

55 นางสาวสุธิดา คติปญจวรรณ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-337 

56 นางสาวสุมิตรา ทองเงิน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-338 

57 นายสรวิชญ มนัสสิริเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-339 

58 นางสาวอารีมน เสริมทรัพย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-340 

59 อาจารยบวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม KMUTT-IRB-62-341 

60 ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-342 

61 นายกฤษณ ประทุมชาติ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม KMUTT-IRB-62-343 

62 นายคชานนท นิรันดรพงศ สถาบันการเรียนรู KMUTT-IRB-62-344 

63 นายธีรวุฒิ ลาภตระกลู สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ KMUTT-IRB-62-345 

64 นายคมสัน รักษศิริ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย KMUTT-IRB-62-346 

65 นายมีชัย จันทรโพธ์ิ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย KMUTT-IRB-62-347 

66 นางสาวสุรัตน แทนประเสริฐกุล โรงเรียนดรุณสิกขาลัย KMUTT-IRB-62-348 

67 นางสาวปรัถมา ชมอุตม สวนพ. KMUTT-IRB-62-349 

68    

69    


