
รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 29 มีนาคม 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

1 นางสาวสิริธร วงเวียน จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0160 

2 นายชานน วิบูลยวงศรี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0161 

3 นายจักรภัทร แกวประสิทธ์ิ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0162 

4 นางสาววรรณภา เชาวโนทัย จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0163 

5 นางสาวมุขสุดา สิงหปฏิญญา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0164 

6 นายนพดล ฉิมจินดา ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0165 

7 นางสาวเสาวลักษณ คําพุก เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0166 

8 นางสาวนงนภัส ธรรมวงศ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0167 

9 นางสาวชัชฎาภรณ แตงนอก จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0168 

10 นางสาวสิรภัทร ทองประทุม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0169 

11 นางสาวพรลภัส ภูอินทร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0170 

12 นางสาวสิรภัทร เหลืองอรามวิฑูร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0171 

13 นางสาวเขมณัฎฐ ใจกระสันต จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0172 

14 นางสาวปฐมกาล เหลากิตติวัฒนา จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0173 

15 นายนิติพงษ จิรประไพวัลย จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0174 

16 นางสาวพิชชาภา คําสอน จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0175 

17 นายจิรฐา วงศมหาศิริกุล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0176 

18 นางสาวศศิมา ตนสกุล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0177 

19 นางสาวณีรนุช รักย่ิง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0178 

20 นายบัญชา กอนทรัพย เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0179 

21 นางสาวปภาวี พุมโพธ์ิทอง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0180 

22 นางสาวสิราวรรณ ชูโชติ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0181 
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23 นางสาวกุลธิดา ปญญานนท จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0182 

24 นางสาวอภิษฐา อรัณยะปาล คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0183 

25 นางสาวกรรณิการ ผองสอาด เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0184 

26 นางสาวคณิศร เต็งตระกูล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0185 

27 นางสาวพรปวีณ สายเชื้อ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0186 

28 นางสาวปาณิสรา เลิศมหาฤทธ์ิ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0187 

29 นางสาวสุกฤตา พัดกระจาง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0188 

30 นางสาวนภัสวรรณ พรงาม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0189 

31 นางสาวกนกพร ยาดอว จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0190 

32 นางสาวจิตรลดา ตระกลลักษณา จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0191 

33 นายณัฐนนท วรรณแกว จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0192 

34 นางสาวเมธินี นอมจุย เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0193 

35 นางสาวจินดาพร ควรหัตถ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0194 

36 นางสาวอมาวสี บุญฤทธิกุล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0195 

37 นางสาวสุดารัตน รอดพาล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0196 

38 นางสาวสิรินยา ถนอมสัตย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0197 

39 นางสาวอัญชิสา พึ่งวิกรัย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0198 

40 นางสาวณพชนก ดําประภา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0199 

41 นางสาวอภิญญา จินดาพรสุข คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0200 

42 นางสาวนิชานาถ เพ็ชรคลาย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0201 

43 นายไพชยนต โยธินอุปไมย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0202 

44 นางสาวสกุลรัตน พลอํานวย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0203 
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45 นางสาวสมฤทัย สุกใส คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0204 

46 นางสาวณัฐวดี จินะแปง คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0205 

47 นายปณต เตียเหลียง คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0206 

48 นายลัทธพล โชครัตนประภา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0207 

49 นางสาวญาณิศา รอดพึ่งผา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0208 

50 นางสาวธนิกา รุงเจริญโรจน คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0209 

51 นายเอนก พลอยพันธ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0210 

52 นายปวริศ พูลทรัพย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0211 

53 นางสาวธัญพร ศุภศิระสัตยกุล คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0212 

54 นางสาวฟารานัส โตะอ๊ิ ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0213 

55 นางสาวณัฐณิชา ศรีสมาน คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0214 

56 นางสาวชนากานต ปรวนอุม คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0215 

57 นางสาวกมลชนก มิ่งเมืองมูล คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0216 

58 นางสาวทรงสุดา ไหลทวี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0217 

59 นางสาวสุชาดา สกลสุจินต เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0218 

60 นางสาวมณีรัตน ตรีสอน คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0219 

61 นางสาวนาตยา ลาดพิลา ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0220 

62 นางสาววรัญญา เรืองศรีสังข คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0221 

63 นายณภัทร ทรัพยอวยสุข จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0222 

64 นางสาวปลายฟา บัณฑิตย จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0223 

65 นางสาวพนิดา สุดสวาท จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0224 

66 นางสาวฉัตรดาว เฉิดสวุรรณ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0225 

 

 



รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 29 มีนาคม 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

67 นางสาวสาธินี พิศวงษ ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0226 

68 นางสาวนันทิตา โมทะจิตร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0227 

69 นางสาวนิตยา สุขกรม จุลชีวิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0228 

70 นางสาวบุญพิทักษ แกวปญญา จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0229 

71 นายนิติพงษ หิรัญญัติฐิต ิ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0230 

72 นางสาวพัชราภา จันทร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0231 

73 นางสาวกมลรักษ แขขุนทด ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0232 

74 นางสาวลัดดา เปรมชาติ ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0233 

75 นางสาวกัญญารัตน กุลเจริญลาภ ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0234 

76 นางสาวชฎามาศ หอมนาน ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0235 

77 นางสาวจิดาภา ทีปตชนธัญ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0236 

78 นางสาวอรอนงค จันทราฤทธ์ิ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0237 

79 นางสาวอุษา นวมเปยม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0238 

80 นางสาวปารวี กองรุงเรือง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0239 

81 นางสาวพิชญาภา แกวชุมพล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0240 

82 นางสาวอุรวี หลอพิเชียร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0241 

83 นายทศพร ปรมวาณิช จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0242 

84 นางสาวอรปรียา ใจจิตรมั่น จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0243 

85 นางสาวกฤษดา ศิริวงศวัฒนกุล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0244 

86 นางสาวนัฐทาริยา วรรณรัตน จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0245 

87 นางสาวณัฐณิชา ยังนึก จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0246 

88 นายพงศกร โพธ์ิสุข จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0247 
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89 นางสาวสรัญญา ปรินายวนิชย จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0248 

90 นางสาวผกาทิพย เสาทองหลาง คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0249 

91 นางสาวสุรียภรณ ศรีเพ็ชร เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0250 

92 นางสาวปยวรรณ กมลฉ่ํา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0251 

93 นางสาวฐิติวรดา เผาสุกัลป จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0252 

94 นางสาววรัญญา นิลรัตน ภาควิชาคณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0253 

95 นางสาวนฤสรณ ขาวมี เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0254 

96 นางสาวธนพร รัตนกุล เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0255 

97 นางสาววิรุฬห ชัยรุงเรืองถาวร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0256 

98 นางสาวพันธมาศ อรุณ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0257 

99 นางสาวภัทรวดี สมบุญ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0258 

100 นางสาวมนวดี โพธ์ิศรี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0259 

101 นายเปรมศักดิ์ ชินวุฒินันท เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0260 

102 นางสาวศริิภัสสร กมัปนาทแสนยากร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0261 

103 นางสาววริยา ณรงคศักดิ์ศิริ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0262 

104 นางสาวรุจิรา สายเครือบุญ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0263 

105 นายภาณุพงศ พัชรวงศสิริ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0264 

106 นางสาวสุนิสา ชาเกิม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0265 

107 นางสาวปุณยนุช คุณมณี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0266 

108 นางสาวปภาวรินท ธุระพันธ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0267 

109 นางสาวณัฐริดา อรุณเรืองอราม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0268 

110 นางสาวนัทธชนัน รอดแสงสินธุ เคม KMUTT-IRB (S) -63-0269 

 

 



รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 29 มีนาคม 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

111 นางสาวพนิดา จันทรแปน เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0270 

112 นางสาวจตุพร เท่ียงสมบุญ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0271 

113 นางสาวมีนา เชื้อคําเพ็ง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0272 

114 นายวรพล ผาสุขสม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0273 

115 นายสุทธิพงษ สิริมังคโล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0274 

116 นายอนันดา สุจจิตรจูล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0275 

117 นายศุภวิชญ เพชรรัตน ฟสิกส KMUTT-IRB (S) -63-0276 

118 นางสาววนิดา ภูสิงห คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0277 

119 นายเทพชา บารมี คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0278 

120 นางสาวชุติมา กํานิจอุย เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0279 

121 นางสาวปนมนัส วรรณจุฑา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0280 

122 นางสาวธนิฎฐา มากวิจิตร เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0281 

123 นางสาวสิริวรางค หิรัณยชนะโชค เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0282 

124 นางสาวพัณณิตา ขําสุทธ์ิ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0283 

125 นายกิตตินันท ชุมรักษา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0284 

126 นายธรรมนูญ วะดีศิริศักดิ์ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0285 

127 นางสาวกุลวดี วิริยะพล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0286 

128 นางสาวนฤมล ผุดบัวดง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0287 

129 นางสาวเพ็ญพิชชา รุงรักษสันติ ์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0288 

130 นางสาวธันยากานต เสรีนันทโรจน จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0289 

131 นางสาวภารดี เพชรจิราวุฒิ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0290 

132 นางสาวรัชนีกรณ คนดี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0291 
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133 นางสาวสิริยาภรณ สุภาพงษ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0292 

134 นางสาวชวิศา ออนประสพ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0293 

135 นายศิริเทพ แกวประเสริฐ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0294 

136 นายชนาธิป โพธ์ิพุทธ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0295 

137 นางสาวสิริลักษณ ชิ้ววงษ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0296 

138 นายธนดล รัตนอัศวินวงศ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0297 

139 นายปยังกูร อังกูรสิทธ์ิ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0298 

140 นางสาวฐิติรัตน ภัทรเลอพงศ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0299 

141 นายฑีฆะวัฒิ อรรจนสาธิต คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0300 

142 นายสิทธินนท เสือไวย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0301 

143 นางสาวรัตนา จงพิศาลพัฒนา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0302 

144 นายศุภกิจ สรอยจินดา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0303 

145 นางสาวไพลิน สิงหลอ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0304 

146 นายภัควัฒน อินทรอิ่ม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0305 

147 นางสาวอลิษา รูปศิริ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0306 

148 นางสาวกุลสตรี มีเงิน จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0307 

149 นายนครินทร เปนลาภ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0308 

150 นายศุภชัย นวลนอย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0309 

151 นางสาวศศธร แซชี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0310 

152 นายถิรวิทย ชงเชื้อ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0311 

153 นางสาวมายา เซฟฟนี คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0312 

154 นายศารทูล ขุนสนิท คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0313 
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155 นายกรวิชญ โคศรีเพชร คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0314 

156 นายธนโชติ เอกธนานันท จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0315 

157 นางสาวเพ็ญประภา มะกอกนา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0316 

158 นางสาวพรพรรณ แกวรากมุข คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0317 

159 นางสาวนันธิดา ทานะกาศ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0318 

160 นางสาวภัณฑิรา เลาหวิรุฬหกุล คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0319 

161 นางสาวจีรพักตร บัวทุม เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0320 

162 นางสาวอภิญญา สุขวิจิตร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0321 

163 นางสาวคริษฐา เสนาฤทธ์ิ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0322 

164 นางสาวพัชราพร ศรัณยพรวัฒนา เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0323 

165 นายธีรภัทร โจซิว เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0324 

166 นางสาวอภิชญา ปญจนะ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0325 

167 นางสาวณัฏฐณิชา เชิดชู เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0326 

168 นางสาวกรกนก ชุมสิงห คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0327 

169 นางสาวนันธยา โพธ์ิสิม คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0328 

170 นางสาวนะดา กันยา คณิตศาสตร  KMUTT-IRB (S) -63-0329 

171 นางสาวสมิตา ยงไพศาล คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0330 

172 นางสาวสโรชา สังขบุญลือ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0331 

173 นางสาวปริยากร แยมผลิ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0332 

174 นายคมศักดิ์ กรณยประกิตต คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0333 

175 นายกันตชาติ จรรยา คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0334 

176 นายธณัฐชัย เวชวิฐาน คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0335 

 

 



รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 29 มีนาคม 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

177 นางสาวพาขวัญ ศรศรี เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0336 

178 นายอินทนนท แชมบํารุง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0337 

179 นางสาวศิริจรรยา ดวงแกว เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0338 

180 นางสาววราพร ใสสอง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0339 

181 นายสุรสิทธ์ิ แสงสิทธ์ิ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0340 

182 นางสาวอรพรรณ พูลสวัสดิ ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0341 

183 นางสาวสิริมา โพธ์ิแสง คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0342 

184 นายสาฑิต จันทรทอง คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0343 

185 นางสาวพัชพร รัตนะบัวงาม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0344 

186 นางสาวสุกัญญา โตนาค จุลชีววิทยา  KMUTT-IRB (S) -63-0345 

187 นางสาวศิริกัญญา วงศสวัสดิ์เวช คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0346 

188 นายวีระนนท จันทรคัด คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0347 

189 นางสาวแพรพลอย กุหลาบ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0348 

190 นางสาวรัตนวลี ทับเนียม คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0349 

191 นางสาววิจิตรา แซโซง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0350 

192 นางสาวปฏิมาพร ทับแห จุลชีววิทยา  KMUTT-IRB (S) -63-0351 

193 นางสาวอรุชา สมไทย เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0352 

194 นางสาวชัญญานุช เทวาพิทักษ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0353 

195 นางสาวสุนิสา จุฑาสมควร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0354 

196 นางสาวจิราภรณ จัตุรัส คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0355 

197 นางสาวรวีวรรณ เวฬุวนารักษ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0356 

198 นางสาวสาฐิณี เจือจัทร จุลชีววิทยาประยุกต KMUTT-IRB (S) -63-0357 
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199 นายวงศกร ปะกินัง คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0358 

200 นางสาวปทมวรรณ อ่ําทุงพงษ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0359 

201 นางสาวกัณฑิรา อินทรเจริญ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0360 

202 นางสาวอิงคนันท เรืองสง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0361 

203 นางสาวณัฎฐณิชา เศรษฐการ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0362 

204 นายสิรภาคย อินทศร คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0363 

205 นายปติทัศนื ดํารงศักดิ์ตระกูล จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0364 

206 นางสาววดี โสภาเพียร เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0365 

207 นายสุชาครีย  จันทยะพืช คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0366 

208 นางสาวสุธาสินี คันธจันทร เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0367 

209 นางสาวธณิทภัต หิรัญเกษม เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0368 

210 นางสาวนันทิกานต วราภรณวิมลชัย เคมี  KMUTT-IRB (S) -63-0369 

211 นางสาวชนากานต คําอาษา เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0370 

212 นายอชิรัช ชัยมัธยมผล คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0371 

213 นายชนะยุทธ ทรัพยเอี่ยม คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0372 

214 นางสาวณัฐชา ธราวัฒนธรรม คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0373 

215 นางสาวศุทธหทัย อุมนอย เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0374 

216 นายพชรพล พุมพยอม คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0375 

217 นายวรวุฒิ มะโนชาติ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0376 

218 นางสาวผกามาศ เกตุแจ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0377 

219 นางสาวณัฐกานต ลีวัฒนานุสกุล คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0378 

220 นางสาวสุกฤตา มิตรปญญา เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0379 
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221 นายธนวัฒน ตั้งเสริมวงศ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0380 

222 นายอนาวิล วงศศฤงคาร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0381 

223 นางสาวพงศลดา รอดบุญจง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0382 

224 นายปรีชา เงินทอง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0383 

225 นางสาวญาดา วรรณลี เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0384 

226 นางสาวบุษราคัม ประพัทธศร เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0385 

227 นางสาววรินยา ทองใบ   เคมี  KMUTT-IRB (S) -63-0386 

228 นายอดิเทพ รอยอําเเพง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0387 

229 นางสาวกัลยรัตน รอดริด จุลชีววิทยาประยุกต KMUTT-IRB (S) -63-0388 

230 นายณพล สุขสราญ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0389 

231 นายรวิตต ประดิษฐืเรืองชาญ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0390 

232 นางสาววรรณกานต สุวรรณกลอม คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0391 

233 นางสาวอารยา สุวรรณสม เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0392 

234 นายนาวิน นวลมณี คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0393 

235 นางสาวชุติกาญจน ชุมนุม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0394 

236 นายตะวัน ใจซื่อ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0395 

237 นายชนายุทธ สีมันตวิมาน เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0396 

238 นางสาวขวัญชนก สวญิญาณกทรพัย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0397 

239 นางสาวนัฐศมล รอดหงษทอง คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0398 

240 นางสาวศรัณยพร บุญเรือง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0399 

241 นางสาวสาธิตา รัตนนท เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0400 

242 นางสาวปาณิศา ตะยูนรัมย เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0401 

 

 



รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 29 มีนาคม 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

243 นายธนวัฒน จิตอุทัย คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0402 

244 นางสาวรัตติกาล เส็งหลวง เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0403 

245 นางสาวอาทิตยา โควาวิเศษสุต เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0404 

246 นางสาวยุธัญญา วรโชติ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0405 

247 นายสารินท มูลสา เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0406 

248 นางสาวมัณฑกานต เชี่ยวชาญ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0407 

249 นางสาวกนกรัตน ถนอมชาต ิ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0408 

250 นางสาวสกาวเดือน สิมสี เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0409 

251 นายธิติ มหาวรรณกิจ คณิตศาสตร KMUTT-IRB (S) -63-0410 

252 นายคงชัย นันทกิจ เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0411 

253 นางสาวสุธาสินี แกวภักดี เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0412 

254 นางสาวรัตนาภรณ ตะนะสอน เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0413 

255 นายณัฐพันธ จันทรแกว เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0414 

256 นายหฤษฎ ไนนา โมฮาเหม็ด ซาเยด เคมี KMUTT-IRB (S) -63-0415 

257 นางสาวกัญญาภัคร พรศิริพิทักษ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0416 

258 นางสาวเเสงระวี กล่ันสุข จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -63-0417 

    

    

    

    

    

    

 

 


