
รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 
เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตรและเทคโนโลย”ี 

วันท่ี 30 เมษายน 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 29 เมษายน 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

1 นางสาวณัฐฐิญา ปฐมเรืองพงศ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0418 

2 นางสาวธัญสิริ บุญมี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0419 

3 นางสาววรรณพร มาพูนทรัพย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0420 

4 นางสาวฑิฆัมพร จันทอง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0421 

5 นางสาวนรีรัตน พูนพิริยากรณ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0422 

6 นายนิรภัฎ ตากสุนทร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0423 

7 นางสาวธรณจิตา ชิติหิรัญวิทย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0424 

8 นางสาวยศวดี จิตบวรรัศมี เทคโนโลยีเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน KMUTT-IRB (S) -63-0425 

9 นายจิโรภาส ฟุงสกล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0426 

10 นางสาวเจศินี จิรามานนท เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0427 

11 นางสาวสุทธิดา ยกยอคุณ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0428 

12 นางสาวจิตติมา นุชนุม ครุศาสตรอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0429 

13 นายอัครชัย แกวสมนึก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0430 

14 นางสาวนาตยา วงษสุวรรณ ครุศาสตรอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0431 

15 นางสาวกรญดา รักษาศิลป ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0432 

16 นายพงศภัค เรืองฤาหาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0433 

17 นางสาวมินตรา เปยปยะ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0434 

18 นายศรุต พงศศรี คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0435 

19 นางสาวชุติศรณ ศรีเจริญ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0436 

20 นางสาวณัทปภา ไวทยานนท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0437 

21 นางสาวนองเนย สินมา เทคโนโลยีการพิมพเเละบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0438 

22 นายภัทรพล ชูรุจิพร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0439 
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23 นายทรงพล อุดมปญญารัตน วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต -มัลติมีเดีย  KMUTT-IRB (S) -63-0440 

24 นายเมธพนธ ไพรอนุพงศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต -มัลติมีเดีย  KMUTT-IRB (S) -63-0441 

25 นายจาตุรงค สุภามณี  เทคโนโลยีและสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0442 

26 นายปญจรัตน ดานอรุโณทัย คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0443 

27 นายภาณุพงศ รัตนพันธ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0444 

28 นายอัครวีร มีเฉลา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0445 

29 นายสมิทธิโชติ โพธิสุวรรณชาต ิ คอมพิวเตอรประยุกต -มัลติมีเดีย  KMUTT-IRB (S) -63-0446 

30 นายวงศพัทธ รัตนวิจารณ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0447 

31 นางสาวปณิดา ปวงงาม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0448 

32 นายพิชญะ อรามพงษ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0449 

33 นางสาวปภัสวรรณ ศิวะเปลงรัศมี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0450 

34 นายภมรพล มุงเครือ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0451 

35 นางสาวมธุรดา นุนงาม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0452 

36 นายจุลจิตร คําลา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0453 

37 นายเกษม วิยานนท เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0454 

38 นางสาวณิชาภัทร นนทภาธร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0455 

39 นางสาวปุณรดา พัชรนพกร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0456 

40 นายนรงคฤทธิ ศรีสวัสดิ์โยธิน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0457 

41 นางสาวปทิตตา กุลวณิชธนาโชค เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0458 

42 นางสาววิภัช โทแกว เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0459 

43 นายพัทธนันท ประดิษฐนันกุล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0460 

44 นายปรินทร เจตนเสน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0461 

 

 



รายช่ือผูผานการอบรมออนไลน 
เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตรและเทคโนโลย”ี 

วันท่ี 30 เมษายน 2563 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันท่ี 29 เมษายน 2566 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล คณะ/สํานัก/ภาค เลขทะเบียน 

45 นางสาวอภิญญา รัตนไตรมงคล เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0462 

46 นายภูเบศ ธัมมปที คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0463 

47 นายชัยธร ถินแพ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0464 

48 นายอภิรัฐ หลอดแกว ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0465 

49 นางสาวศุภนุช เกียรติบุญศรี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0466 

50 นางสาวอภิญญา วิเวชไพศาลกุล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0467 

51 นางสาวอภิสรา กุลภัทรแาสงทอง เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0468 

52 นายสพล โอภาส เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0469 

53 นางสาวนันชญา ออนบุญ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0470 

54 นางสาวจุฬาลักษณ ปะกา ครุศาสตรอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0471 

55 นายวิสันต จิรวฒันานนท คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0472 

56 นางสาววรวิมล บัลลังทรัพย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0473 

57 นายอภิเดช สงรักษ ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0474 

58 นางสาวขวัญตา บุญเลิศ เทคโนโลยกีารพิมพและบรรจภุัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0475 

59 นายอภิสิทธิ์ ปานหงษ การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน KMUTT-IRB (S) -63-0476 

60 นางสาวกฤษณา เกาะกาใต เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0477 

61 นางสาวฉัตรชฎาภรณ เจริญทิพากร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0478 

62 นางสาวอนุธิดา โสอุดร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0479 

63 นางสาวนภัส เตชนันท เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0480 

64 นายทศพล ดํานุม เทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน KMUTT-IRB (S) -63-0481 

65 นางสาวพรนภัส ศุภกิจโอภากุล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0482 

66 นางสาวปราณิสา ลี้สกุลนฤภร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0483 
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67 นายกิตติวินต การกระสัง ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0484 

68 นางสาวปภาวดี แกวนอก เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0485 

69 นางสาวสุริวิภา ศรีวันนา เทคโนโลยีเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน KMUTT-IRB (S) -63-0486 

70 นางสาวพิชญา จันทร็์ดิษฐ ครุศาสตรอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0487 

71 นางสาวมินทรา สมถะธัญกรณ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0488 

72 นางสาวขวัญชนก ใจดี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0489 

73 นางสาวจัตตารีย มุงคุณ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0490 

74 นายวชิระ คุปตะเวทิน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0491 

75 นางสาวศุภนิดา ขวัญเพ็ง ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0492 

76 นางสาวชรินรัตน มนทอง เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0493 

77 นางสาวณัฐฏณิชา แฟงสม คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0494 

78 นางสาวรัตนาพร ชวกิจไพสิฐ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0495 

79 นางสาวกัญจนพร กลองชู เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0496 

80 นางสาวธัญจิรา จรณธรรมกุล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0497 

81 นายมาโนชญ กิจบํารุงรัตน วิศวกรรมเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0498 

82 นางสาวสุภนิจ แดงประเสริฐ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0499 

83 นางสาวอริสา ทองพุม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0500 

84 นางสาววริษฐา ศิรยานนท เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0501 

85 นางสาววรินทรพร ถิระนิธิพัฒน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0502 

86 นายศุภกิตติ์ อุดมอิทธิพงศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต -มัลติมีเดีย  KMUTT-IRB (S) -63-0503 

87 นายจิรนันท สิทธิสมาน ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0504 

88 นายณัฐกิตติ์ ธนวิชญเสถียร เทคโนโลยีการพิมพ และบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0505 
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89 นางสาวมาธวี แกวมหานิล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0506 

90 นางสาวรัตนาภรณ แกวไซควน เทคโนการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0507 

91 นายจิรวัฒน ศรีสวาง ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0508 

92 นางสาวสุชาดา จันอินทร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต -มัลติมีเดีย  KMUTT-IRB (S) -63-0509 

93 นางสาวสุธิชา เผือกพูผล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0510 

94 นางสาวกชกร มาวัฒนานุกูล คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0511 

95 นางสาวพรกมนวฒัน เมฆสิริพัทร เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0512 

96 นายเจตริน ลิขิตกาญจนากรกิจ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0513 

97 นายชัยธัช เหลากุลประสิทธิ์ มัลติมีเดีย KMUTT-IRB (S) -63-0514 

98 นายจิรเมธ ถ่ินศิวโรจน มัลติมีเดีย KMUTT-IRB (S) -63-0515 

99 นางสาวนิยะดา บินยะกบ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0516 

100 นางสาวพิมพชนก อํ่าออน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0517 

101 นางสาวสิริรัตน สวัสดิ์นาที เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0518 

102 นางสาวนันทชพร มีบุญล้ํา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0519 

103 นางสาวอนุชสรา จันทรตุย คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0520 

104 นายธเนศพล กุลรัตนรักษ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0521 

105 นางสาวรัตนาภรณ โพธิกุดสัย ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0522 

106 นางสาวเบญญา โลเกตุ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0523 

107 นายธนวัฒน สุริย ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0524 

108 นางสาวจุฑามาศ ประทุมใชย ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0525 

109 นางสาวเสมอใจ เจริญไชย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0526 

110 นางสาวอภิภาวดี ฤกษสุนทรี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0527 
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111 นางสาวเกตุทิพย ทาปดสา เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0528 

112 นายวัชรพงษ ละชั่ว ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0529 

113 นายสมเกียรติ ชวงสันเทียะ ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0530 

114 นางสาวโยษิตา กังวาลวงศ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0531 

115 นางสาวจุฑามณี จินดารัตนไพบูลย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0532 

116 นางสาวนราวัลย แสนสวย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0533 

117 นายเจตริน ตั้งเลิศธนาทรัพย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0534 

118 นายมุฮัมมัด พุมภักดี เทคโนโลยีการพิมพ และบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0535 

119 นายณัฐกุล ติยะศิริตานนท เทคโนโลยีการพิมพเเละบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0536 

120 นางสาวศิริวรรณ พิลาตัน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0537 

121 นางสาวอิสรา พิมศิริ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0538 

122 นายชนะศักดิ์ แสงสกุล ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0539 

123 นางสาวสุภาพร โพธิ์ศิริ ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0540 

124 นางสาวอณิมา นักใจธรรม เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0541 

125 นายอธิศ แพพวง ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0542 

126 นางสาวขนิษฐา บัวบาน วิศวกรรมเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0543 

127 นางสาวธิติกานต รังไสย ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0544 

128 นายทรงเกียรติ คงทอง ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0545 

129 นางสาวจารุวรรณ คงคาสวรรค เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0546 

130 นางสาวชลิดา มีเหลือง ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0547 

131 นายณพวุฒิ สุรเลิศรังสรรค ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0548 

132 นายธนากร สรอยองอาจ ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0549 
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133 นายสุรยุทธ นาพันทัง ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0550 

134 นางสาวณัฐกุล มาหม่ืนไวย ครุศาสตรอุตสาหการ KMUTT-IRB (S) -63-0551 

135 นายเทิดทูล เพราะกะโทก ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0552 

136 นายณัชพล ภุมมา ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0553 

137 นางสาวจันคณิภา เกินเสาร ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0554 

138 นายณัทธนา ชางเผือก ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0555 

139 นางสาวเปรมกมล บุญเกตุ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0556 

140 นายธนากร ชุมทอก ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0557 

141 นายจิรวัฒน ศรีไทย ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0558 

142 นางสาวดารณี หม่ันเรียน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0559 

143 นายปญญา สายพรมมา ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0560 

144 นางสาวขวัญฤทัย เสนางาม ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0561 

145 นางสาวรวิมนต บัวแยม เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0562 

146 นางสาวธัญญลักษณ กลองพุดซา ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0563 

147 นายณัฐพล หมายม่ัน ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0564 

148 นายอภิวันท เรืองเดช ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0565 

149 นางสาวปุณยาพร สําราญสม ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0566 

150 นางสาวพรรณทิวา สิทธิจันทร ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0567 

151 นางสาวสุทธิดา ปฐมวรชาต ิ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0568 

152 นายธรณินทร ศรีสมุทรสุนทร ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0569 

153 นายนวริณ เทียนอุดม ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0570 

154 นายภมรศิริ บุญรังษี ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0571 
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155 นายกฤษตฤณ ทรงประโคน ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0572 

156 นายกิตติพศ มาลัย ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0573 

157 นายพีระวิชญ ณรงคเพชร ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0574 

158 นางสาวพชรวรรณ ศรีมันตะ ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0575 

159 นางสาวก่ิงนภา จันนามอม ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0576 

160 นางสาวศิริวรรณ เดชมาก ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0577 

161 นางสาวจุฑารัตน ไชยภักดี ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0578 

162 นายชวนากร นิลธนาภิรัฐ ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0579 

163 นางสาวอนุสรา ดอนมอญ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0580 

164 นางสาวนริศรา พานสมัน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0581 

165 นางสาวหัทยา เชื้อพันธ เทคโนโลยีการพิมพในบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0582 

166 นางสาวขนิษฐา แดงดี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0583 

167 นางสาวปรียา แกวกลดั เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0584 

168 นางสาวกมลลักษณ สายสะอาด เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0585 

169 นางสาวจิราภรณ ดอกชะบา เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0586 

170 นางสาวปฏิมากรณ กาญจนพันธ คอมพิวเตอรและเทคโนโนยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0587 

171 นางสาวอารยา เปยใย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0588 

172 นางสาววาสนา การบุญ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0589 

173 นางสาวภัทรนันท กิตติปญญาวุฒ ิ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0590 

174 นางสาวณุตตรา คงอัครเดชา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0591 

175 นางสาววลีภรณ บุญลือ ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0592 

176 นางสาวอรนุช นิรันรัตน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0593 
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177 นางสาวมัลลิกา มาลี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา KMUTT-IRB (S) -63-0594 

178 นางสาวสมถวลิ คิรินทร คอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี KMUTT-IRB (S) -63-0595 

179 นางสาวทองทราย คงสกุล คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0596 

180 นางสาวชลดา มะหะหมัด คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0597 

181 นางสาวฐิติพร สุระวรรณวิจิตร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0598 

182 นายอภิมุข สุริยะไหร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0599 

183 นายพิษณุ พรหมมา วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต -มัลติมีเดีย  KMUTT-IRB (S) -63-0600 

184 นางสาวณัทพร ภูนภา คอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0601 

185 นางสาวโสภิดา อรุณเพ่ิมพร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0602 

186 นางสาวชนรดา มีเฉลา เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0603 

187 นายณัช นาคแท คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0604 

188 นางสาวจิราพัชร ไชยพงษ คอมพิวเตอรเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0605 

189 นางสาวน้ําทิพย สมโภชน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0606 

190 นายธนภัทร สุขประเสริฐ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0607 

191 นางสาวกนกอร อินปา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0608 

192 นางสาวอาทิตยา ขวัญเมือง คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0609 

193 นายโย สุวรรณโยธ ี ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0610 

194 นางสาวอริสรา มรรคเจริญ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0611 

195 นางสาวโชติมา สืบสายลา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0612 

196 นางสาวธรณธันย วงศหนองเตย เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0613 

197 นายจิรวัฒน กีรติภูบดี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0614 

198 นายณัฐพงษ เรืองเวทมงคล มัลติมีเดีย KMUTT-IRB (S) -63-0615 
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199 นางสาวชลธิชา วงคน้ําคํา ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0616 

200 นายชีวิน เชื่องด ี ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0617 

201 นายปติพงศ ลีลามงคลธรรม การพิมพและบบรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0618 

202 นายธนกฤต วิทยาขาว คอมพิวเตอรเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0619 

203 นายปฏิพัทธ พันธวาร ี คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0620 

204 นายมฆวัล แสงเงิน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0621 

205 นายภากร ตรีไพูลย คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0622 

206 นายสุรวิช บุญมาวงษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0623 

207 นางสาวนิชนันท แซเฮง เทคโนโลยีการพิมพเเละบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0624 

208 นางสาวกรุณา กาญจนานันท เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0625 

209 นายสิปปกร สิทธิวงศ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0626 

210 นางสาวกุลนันท ยาสมุทร ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0627 

211 นายอรรณพ ชัยศักดิ์ศรีสกุล คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0628 

212 นายชนศักด เอ้ือทิตยสกุล คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0629 

213 นางสาวณัฏฐริณีย งามรุงศิริ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0630 

214 นายกันตพัฒน รัฐรวีเสถียร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0631 

215 นางสาวจิรวรรณ เติมศักดิ์ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0632 

216 นางสาวบุญฑิชา บุญฤทธิ์ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0633 

217 นางสาวนฤภร ศรีนวล ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0634 

218 นางสาวอุมาพร แซลิ้ม ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0635 

219 นางสาวธิดารัตน สิทธิ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0636 

220 นางสาววรรณกานต วงศภิญ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0637 
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221 นางสาวนาตญา ผูกศรี คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0638 

222 นายสุภัคธัญ เกิดศรีพันธ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0639 

223 นางสาวดวงแกว ธรรมเจริญ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0640 

224 นางสาวนิธิพร อุปลา ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0641 

225 นางสาวรัตนาวดี ศรีรัตนมนตรี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0642 

226 นางสาวเบญญภา ชินธิระภาพ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0643 

227 นายศุภกิจ กมเลศร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0644 

228 นางสาวปทมาภรณ สายพิณ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0645 

229 นางสาวปยะรัตน ม่ันคง ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0646 

230 นางสาวชุติกาญจน นารินรักษ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0647 

231 นางสาวมณีรัตน จรูงจิตรอารี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0648 

232 นายอธิวัฒน อําเพริดเพรา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสรเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0649 

233 นายพิริยะ แกวจรัสวิไล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0650 

234 นางสาวจุฑารัตน สิงหสวัสดิ ์ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0651 

235 นางสาววราภรณ เชาวอารีย ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0652 

236 นางสาวญาดาวีร ลาวัล เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0653 

237 นางสาวศุภรดา พงษใหญ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัญฑ KMUTT-IRB (S) -63-0654 

238 นายทักษดนัย ชาลี ครุศาสตรเครื่องกล KMUTT-IRB (S) -63-0655 

239 นายชัชพล คณะพันธ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0656 

240 นายสมภพ อัมรนันท ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0657 

241 นางสาวณัชชา อัมพรพงษ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0658 

242 นายอนุพงษ สุหัตถาพน เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0659 
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243 นางสาวราตรี ศรีธิพรรณ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0660 

244 นายอนุพงษ สุหัตถาพร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0661 

245 นางสาวโชติยา นิลโกศล คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0662 

246 นายนนทพัทธ บุญเสริม เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0663 

247 นางสาวเบญจรรณ วรยศ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0664 

248 นางสาวพัชญาพร พีระพันธ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0665 

249 นางสาวชมพูนุท สุดาจันทร เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0666 

250 นางสาวกานตทิตา รัดรอดกิจ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0667 

251 นายปสิทฐิพันธุ เจริญสุข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0668 

252 นางสาวภัทรานิษฐ ชุมมิ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0669 

253 นางสาวกุลยา ขันธสรวงศ ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0670 

254 นายพลากร ตระกูลลักขณา เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0671 

255 นางสาวศศิวิมล เอ้ือนพรหมราช เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0672 

256 นางสาวณัฐริกา มุคํา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0673 

257 นางสาวอินทิรา อ่ิมสวาง ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0674 

258 นางสาวณัฐวดี สุมล ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0675 

259 นายคทาธร ธนกิจสุขสกุล วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต -มัลติมีเดีย  KMUTT-IRB (S) -63-0676 

260 นายวศิน หนูเอียด ครุศาสตรโยธา KMUTT-IRB (S) -63-0677 

261 นางสาวนุจนารถ สมกําเนิด คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB (S) -63-0678 

262 นางสาวผกามาศ บุญเพ่ิมพงศ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ KMUTT-IRB (S) -63-0679 

263 นายเถกิงศักดิ์ แซตั้น ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0680 

264 นางสาวปติมา ม่ันมงคลจิต ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0681 

265 นายธัชนนท เตียงประโคน ครุศาสตรไฟฟา KMUTT-IRB (S) -63-0682 


