
รายช่ือผูผานการอบรม 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม” 

วันท่ี 27 กันยายน 2562 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 26 กันยายน 2564 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

1 นางสาวชนิกาณ นามประดิษฐ การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม )TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1207 

2 นางสาวชุตินันท ชานก การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1208 

3 นางสาวณัฏฐิ์ธานิน จินอยูยงค การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1209 

4 นายธนาวัฒน มณีวรรณ การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1210 

5 นางสาวนัจนันท กันเสนา การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1211 

6 นายพิพรรธน จงธนพิพัฒน การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1212 

7 นายโสภณ ธนะอภิเมธา การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1213 

8 นางสาวภิราวรรณ ดวงศรี การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1214 

9 นางสาวมัทรี วันเตะ การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1215 

10 นางสาวศศิรัตน กุลเทศ การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1216 

11 นางสาวศุภลักษณ พุมบุญฤทธิ์ การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1217 

12 นางสาวกัลยา หวังผล การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1218 

13 นางสาวณัฐศรัณยธร ศักดิ์สอ การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1219 

14 นางสาวสุดปรารถนา ศรีพันธ การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1220 

15 นางสาวสุนิสรา คชรัตน  การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) KMUTT-IRB (S) -62-1221 

16 นางสาวณัฐพัชร จิรพัฒนวิภาค การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1222 

17 นางสาวทิพวรรณ คุณาวงค การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1223 

18 นายธวัชชัย ริยาพันธ การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1224 

19 นายนรินทร มานะวุฑฒ การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1225 

20 นางสาวนลินี ศรีเดือนดาว การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1226 

21 นายภูชิต สุเสวนานนท การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1227 

22 นายวีรศักดิ์ สุภานัส การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1228 
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23 นายสันติชัย นาสันติสุข การบริหารจัดการองคกร )OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1229 

24 นางสาวสุทธิณี จูกุล การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1230 

25 นางสาวอรณิชา ตันตระชนิดา การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1231 

26 นางสาวฐิติรัตน ทองแผน การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1232 

27 นางสาวดารณี ภมรรัตนกุล การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1233 

28 นางสาวธิติมา กีรติเกียรติ การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1234 

29 นางนิภาพรรณ กาญจนถาวรวิบูล การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1235 

30 นางสาวอรสร ปรัชญพงศ การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1236 

31 นางสาวสรัลลักษณ ออง การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1237 

32 นางสาวกัญญาภัทร ศรีสุภินานนท การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1238 

33 นายมนตรี วุฒิทวีวัฒน การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1239 

34 นางสาวอินทิรา บัวแกว การบริหารจัดการองคกร (OGM) KMUTT-IRB (S) -62-1240 

35 นางสาวธวัลรัตน มหัธนบุรีย การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ (EPM) KMUTT-IRB (S) -62-1241 

36 นายปรุฬห ศาลายุทธ การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ (EPM) KMUTT-IRB (S) -62-1242 

37 นางสาวปรินทรชนก สิทธิมงคล การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ (EPM) KMUTT-IRB (S) -62-1243 

38 นางสาวหทัยกาญจน สิทธืโชคสกุลชัย การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ (EPM) KMUTT-IRB (S) -62-1244 

39 นางสาวธนภรณ วิศวกิตติ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1245 

40 นางสาวปพิชญา ศิลปมี การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1246 

41 นางสาวมาริษา คงเจริญ การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1247 

42 นายณพฤทธ สกุลยืนยง การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1248 

43 นายณัฐวัฒน บุญรักษ การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1249 

44 นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1250 
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45 นายมารุต แซตั้ง การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1251 

46 นายวัชราวุฒ ทับสุขา การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1252 

47 นางสาววิชญา สัมมาคารวะ การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1253 

48 นางสาวอาดัน แกวสมุย การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1254 

49 นายภาณุพงษ เพชรเลิศ การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1255 

50 นายเอกนรินทร สุขเกษม การบริหารโครงการ (PJM) KMUTT-IRB (S) -62-1256 

51 นางสาวกีรติ ศรีรัตนศักดิ์ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1257 

52 นางสาวณัฐนิช ทองดี การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1258 

53 นายวัฒนพงษ เพ็ชรกําเหนิด การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1259 

54 นายวาสิทธิ์ ชินณวังโส การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1260 

55 นางสาวอุบลวรรณ ดานอนันตสุข การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1261 

56 นายชนกันต คงอยู การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1262 

57 นางสาวชนัฏดา ศรีประสิทธิ์ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1263 

58 นางสาวทักษพร สีเมฆ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1264 

59 นายภูมิภัค เตชอํานาจไพศาล การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1265 

60 นายศิวนันท ชัยเมธพรพิศาล การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1266 

61 นางสาวกีรติกร ใบเงิน การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1267 

62 นายรวีโรจน ภูริทรัพย การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1268 

63 นางสาวพิชามญชุศิริอนันตภัทร การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1269 

64 นายวินัย หมวดศรี การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1270 

65 นายอภิรัฐ สายแสงทอง การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1271 

66 นางสาวอังคณา บุญสําราญ การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1272 
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67 นายอํานาจ ภูตะวันนะ การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1273 

68 นายอิศมเดช รอดมณี การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1274 

69 นายภัครพล เพ็ชรอุเทน การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1275 

70 นายรพีพงศ ดุลยไพบูลย การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1276 

71 นางสาววรุณ เจตจําเริญชัย การจัดการอสังหาริมทรัพย (REM) KMUTT-IRB (S) -62-1277 

72 นางสาวเบญจวรรณ คุณวิโรจนลักษณ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) KMUTT-IRB (S) -62-1278 
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