
รายชื่อผูผ้่านการอบรมออนไลน์ 
เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์” 

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ภาควิชา เลขทะเบียน 

1 นายชิษณุพงศ์ ตรีสุธรรมมาศ คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0001 

2 นายพงศ์รวิช พิพัฒน์บวรชาติ คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0002 

3 นายเมธี พันธุลาภ คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0003 

4 นายวุฒิภัทร วิวัฒนเจริญชัย คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0004 

5 นายอนลัส ไพรอนันต์ คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0005 

6 นายกมลลภัส บุญชู คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0006 

7 นางสาวอภิชญา จิไธสง คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0007 

8 นายวัฒนศิริ อุปรักขิตานนท์ คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0008 

9 นายภานุวัตร อินริราย คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0009 

10 นายรุ่งเรือง ชมบุตร คณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0010 

11 นางสาวขวัญชนก บุญรอด เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0011 

12 นางสาวชนนิกานต ์ทองเปลว เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0012 

13 นางสาวชนนิกานต์ นาคคล ้า เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0013 

14 นางสาวชัญญา โชคสิทธิกุล เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0014 

15 นางสาวญาณิศา ด้วงค้าจันทร์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0015 

16 นางสาวณิชาภัทร จันทร์ชู เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0016 

17 นายติรการ ธนโกเศศ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0017 

18 นางสาวทักษพร ปานนพภา เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0018 

19 นางสาวนันทิชา ทองทิพย์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0019 

20 นางสาวนารินทร์ สุทธิขันธ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0020 

21 นางสาวปัณฑิตา โลเส็ง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0021 

22 นางสาวปิยาภรณ์ มั่นคง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0022 

23 นายพงศธร สิงห์เจริญ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0023 

24 นายพชร วิทยเวทานนท์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0024 

25 นางสาวพลอย คล้ายวงค ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0025 
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26 นางสาวพัชราพร เงินถาวรกุล เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0026 

27 นางสาวพัชราพร ฉายแสง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0027 

28 นางสาวพิชยา ทีปกาญจน์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0028 

29 นางสาวภัทราพร ชัยภัย เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0029 

30 นางสาวรุ่งอรุณ เกียรติจุฑามณี เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0030 

31 นางสาวลักษิกา มิศิริ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0031 

32 นางสาววาณิศา ช้านาญศิลป์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0032 

33 นางสาวศุภนิดา กิจเจริญยิ่ง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0033 

34 นางสาวศุภรินทร์ เรืองไทย เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0034 

35 นายสิริภาส เงินงาม เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0035 

36 นางสาวสุชัญญา โพธิ์สินสมวงศ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0036 

37 นางสาวอติกานต์ ประเสริฐสิน เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0037 

38 นายอธิป สุทธิกันต์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0038 

39 นางสาวอนรรฆวี บัวชะอุ่ม เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0039 

40 นางสาวอนัญพร ศรีพุฒ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0040 

41 นางสาวกนกกาญจน์ จีนศาตร์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0041 

42 นางสาวกาญจนาพร สิทธิวิโรจน์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0042 

43 นางสาวณัฐกฤตา นากทองแก้ว เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0043 

44 นางสาวณัฐธิดา สียางนอก เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0044 

45 นายธนกร นิติธีรวรรณ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0045 

46 นางสาวนวลวรรณ สงฆ์เจริญ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0046 

47 นางสาวปฐมาภรณ์ พงศ์พนมมาศ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0047 

48 นางสาวปวีณ์นุช เพาะบุญ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0048 

49 นางสาวพัชรพร สมานตระกูลชัย เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0049 

50 นางสาวยศวดี วงค์โพธิ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0050 
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51 นางสาววริณญา คงมี เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0051 

52 นางสาวกฤษณา พานทอง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0052 

53 นางสาวกัญญารัตน์ มโนมัย เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0053 

54 นางสาวกัลญา ชนะชัย เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0054 

55 นางสาวกิติยา เพราะขุนทด เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0055 

56 นายขวัญชัย ประมูลทรัพย์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0056 

57 นางสาวจิราพัชร วงษ์อารักษ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0057 

58 นางสาวญาณันธร วศินะเมฆินทร์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0058 

59 นายฐิติพัฒน์ สิริอัจฉรานนท์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0059 

60 นางสาวณัฐณิชา จิตต์ประสงค์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0060 

61 นางสาวณิชกานต์ กิตติพงศ์พิสุทธิ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0061 

62 นางสาวณิชากร ดิษฐ์น้อย เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0062 

63 นายดนัย พ่ึงเกษม เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0063 

64 นายไทยเทพ ไชยณรงค์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0064 

65 นางสาวธนัญญา สุทธิพงศ์เกียรติ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0065 

66 นางสาวเบญญาภา รู้แผน เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0066 

67 นางสาวปิยากร อ่อนนิ่ม เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0067 

68 นางสาวพลอยไพลิน  รัตนวงศ ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0068 

69 นางสาวภัทราพร น้อยกลาง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0069 

70 นางสาววริยา แจ้งวัง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0070 

71 นายวุฒิชัย สังขฤกษ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0071 

72 นางสาวสุพิชญา นันตา เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0072 

73 นางสาวโสภิดา สมเพ็ชร์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0073 

74 นางสาวโอปอ แจ่มจ้ารัส เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0074 

75 นางสาวฐิติพร เชื อรพ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0075 
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76 นางสาวดวงแก้ว เอ่ียมสุวรรณ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0076 

77 นางสาวภานุชนารถ โชติกลาง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0077 

78 นางสาวภาวิณี ธรรมกิจ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0078 

79 นางสาวภูริชญา ดารา เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0079 

80 นางสาวกนกพร ไพรแทน เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0080 

81 นางสาวกนกรักษ์ ปานปิ่น เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0081 

82 นางสาวชลกานต์ วรรณฤดี เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0082 

83 นางสาวพรพรรณ บุษรารัตนโกเมน เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0083 

84 นางสาวพิชญา สุวรรณ์ดวง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0084 

85 นางสาวรัตน์ติญา อยู่เครือ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0085 

86 นางสาวศมนวรรณ แก้วบุญเรือง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0086 

87 นางสาวศุภาพิชญ์ จ้าปาทอง เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0087 

88 นางสาวสุธิน ีเชิดวงศ์เจริญสุข เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0088 

89 นางสาวเจนรวี กลิ่นมาลัย เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0089 

90 นางสาวณัฐธยาน์ นุราภักดิ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0090 

91 นางสาวณัฐริกา มุณีจันทร์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0091 

92 นางสาวนราพร อรรถกุล เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0092 

93 นางสาวบุษกร เกียรติสมาน เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0093 

94 นางสาวปาล์มปภัส จั่นเผือก เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0094 

95 นางสาวมานิดา พอใจ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0095 

96 นางสาววนิดา บุญหอม เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0096 

97 นางสาววิมพ์วิภา ดวงพรม เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0097 

98 นางสาวฐิติกาญจน์ รุ่งเพชรอนันต์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0098 

99 นางสาวกนกทิพ ขนาดผล เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0099 

100 นายนิธิ ศรีสุริยสวัสดิ์ เคมี KMUTT-IRB (S) -65-0100 
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101 นายพลิศร คล้ายหนองสรวง ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0101 

102 นางสาวกิ่งกมล เจริญก่อบุญ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0102 

103 นางสาวจิดาภา พลอยเพ็ชร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0103 

104 นายณัฐพงศ์ มันศิริ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0104 

105 นางสาวทิราภรณ์ เปี่ยมสวัสดิ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0105 

106 นายธนวัฒน ์พานค้า ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0106 

107 นางสาวพิชญธิดา คงสมุทร ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0107 

108 นางสาวรัตนาวดี เปลื องนุช ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0108 

109 นายวรัญชิต เรืองศรีสังข์ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0109 

110 นางสาวฮาบีบี ลีวัน ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0110 

111 นายธนภัทร จินดาราศรี ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0111 

112 นางสาวนุชนาฏ ดีเลิศ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0112 

113 นางสาวภัทราภรณ์ ว่องระวัง ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0113 

114 นางสาวนภนันท์ ยงค์เจริญชัย ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0114 

115 นายวงศกร สวนปรารมณ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0115 

116 นางสาวศกุณตลา ใจหาญ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0116 

117 นางสาวฉัตรมณี โชคธนสุขสิร ิ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0117 

118 นางสาวนลินี เฉียวกุล ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0118 

119 นายปรเมศร์ รองปาน ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0119 

120 นายพสุวิชญ์ ตุแก้ว ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0120 

121 นางสาววราภรณ์ โฉมเวียง ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0121 

122 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพย์วารีเลิศ ฟิสิกส์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0122 

123 นางสาวพงศ์สุภา จันทาชัยภูมิ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0123 

124 นางสาวเบญจมาพร พลายทรัพย์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0124 

125 นายอนาวิล วงศ์ศฤงคาร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0125 
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126 นางสาวปัทมาลัย บุญเสริม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0126 

127 นางสาวกาลัญญุตา แซ่ตั ง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0127 

128 นางสาวแขไข ใจซื่อ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0128 

129 นางสาวณัฐชยา ลือบางใหญ่ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0129 

130 นางสาวพรธิดา ธัมประพาสอัศดร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0130 

131 นางสาวพรสวรรค์ เฉลิมศรี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0131 

132 นางสาวศรัญญา หมุยจินดา จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0132 

133 นายธีรภัทร ขัดกันทา จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0133 

134 นางสาวฐิตา ฐิติสรเสริญ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0134 

135 นางสาวรติชา กฐินใหม่ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0135 

136 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาประทีป จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0136 

137 นายกิตติพัฒน์ อินนะรายรัมย์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0137 

138 นางสาวกุลภัทร ศรีบุญเรือง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0138 

139 นายฉัตรวัฒน์ พาพันธ์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0139 

140 นางสาวชฎาเทพ ทองศรี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0140 

141 นางสาวชนน์สรถ ธนสิวะวงษ์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0141 

142 นางสาวชนมน แสงส่งวงศ์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0142 

143 นางสาวฐิฏิกาล สรรพยูร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0143 

144 นายธนดล จิรกาญจนสิทธิ์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0144 

145 นางสาวนริศรา อุปนันท์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0145 

146 นางสาวนันทพร จันทรวงศ ์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0146 

147 นางสาวเนตรชนก กีรตินาวีสุวรรณ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0147 

148 นางสาวเบญญาภา แสนโสม จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0148 

149 นางสาวพรรวษา ดามันซาบีดีน จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0149 

150 นางสาวลลิตา ศิริงะ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0150 
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151 นางสาววันวิสา อาการักษ์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0151 

152 นางสาวศศิวิมล บุญขาว จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0152 

153 นางสาวสิริวรรณ เขียนสี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0153 

154 นางสาวสุณิษา ซุยนอก จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0154 

155 นางสาวอนุสรา ไกรนอก จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0155 

156 นางสาวอมราพร โวหาร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0156 

157 นางสาวอัยดา เกียรติพร จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0157 

158 นางสาวอินทุพร ประดับบรรจง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0158 

159 นายฉัตรชัย เกาะไพศาลสมบัติ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0159 

160 นางสาวพรธิภา บุษรารัตนโกเมน จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0160 

161 นางสาวยาสมีน เบ็ญแวดาโอ๊ะ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0161 

162 นางสาวศศิลดา ชัยสิทธานนท์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0162 

163 นางสาวสุปราณี เทพสมบัติ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0163 

164 นางสาวอภิชญา แหวนทอง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0164 

165 นายฉันทวัฒน์ ภูมรี จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0165 

166 นางสาวสุดจิตร์ รังผึ ง จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0166 

167 นางสาวสาฐิณ ีเจือจันทร์ จุลชีววิทยา KMUTT-IRB (S) -65-0167 

168 นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0168 

169 นางสาวขวัญหทัย สินลิขิตกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0169 

170 นายจิรวัฒน์ สันติชวลิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0170 

171 นางสาวณัฐชา สุภาพจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0171 

172 นายณัฐภัทร สิทธิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0172 

173 นายธนดล ล่้าสัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0173 

174 นางสาวธันย์นิชา บวรวิวัฒน์ชยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0174 

175 นายพงศธร วันดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0175 
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176 นายพิสิษฐ์ ใจทน วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0176 

177 นายพีรกานต์ จักรเพ็ชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0177 

178 นางสาวพุธิตา เตชะภัทร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0178 

179 นายวิทูร ร่วมเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0179 

180 นายศักดิพัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0180 

181 นางสาวศิริมงคล ปุสุรินทร์ค้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0181 

182 นางสาวสุพิชชา จ้าปาทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0182 

183 นายอานนท์ ภักดิ์ด ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0183 

184 นายณัฐวุฒิ กลิ่นสวัสดิ ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0184 

185 นางสาวนฤวดา สนธิยานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0185 

186 นางสาวปวีณนุช ปรีดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0186 

187 นายปิยะ ศรีสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0187 

188 นายพันธกานต์ ม่วงบัว วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0188 

189 นายรัชกฤต สมบูรณ์สุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0189 

190 นายวรดร ถาวรสุสิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0190 

191 นายวรัชญ์ ประทีปสังคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0191 

192 นายสหัสวรรษ ประคอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0192 

193 นางสาวสุตาภัทร ศรีสว่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0193 

194 นายนพคุณ อนันตกิจถาวร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0194 

195 นางสาวโยษิตา พรศิริอนันต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0195 

196 นายเสฎฐวุฒ ิชโลธรนฤมิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0196 

197 นางสาวเกวรินทร์ เจดีย์สถาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0197 

198 นายสุทธิพงศ์ อริยมงคลชัย สถิติ KMUTT-IRB (S) -65-0198 

199 นายชนสิษฎ์ คงพัฒน์ตานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0199 

200 นางสาวณัฐพร แช่มช้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0200 
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201 นางสาวพรหมพร ลาภรัตนะโสภณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0201 

202 นางสาวเพ็ญพิชชา วิศาลสมพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0202 

203 นางสาวภัทราพร เอกพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0203 

204 นางสาวภานรินทร์ สุภัททธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0204 

205 นางสาวภูริชญา ดาวบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0205 

206 นางสาวโสรยา สาธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0206 

207 นางสาวฐิติรัตน์ ธนสิทธิ์ฤทธิสร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0207 

208 นายนพพร ชะยูเด็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0208 

209 นางสาววรัญญา ใสส่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0209 

210 นางสาววิภาวรรณ เลิศศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร KMUTT-IRB (S) -65-0210 

211 นางสาวกัญญาพัชร แก้วโน คณิตศาสตร์ประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0211 

212 นางสาวอังสณา ยินยอม การสอนคณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0212 

213 นายกฤษณะ หม่อมรักษา การสอนคณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0213 

214 นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม การสอนคณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0214 

215 นายณัฐวุฒิ พิกุลณี การสอนคณิตศาสตร์ KMUTT-IRB (S) -65-0215 

216 นางสาวปาณิศา ตะยูนรัมย์ เคมีอุตสาหกรรม KMUTT-IRB (S) -65-0216 

217 นางสาวศิตานัน พุ่มพวง เคมีอุตสาหกรรม KMUTT-IRB (S) -65-0217 

218 นายภักดิ ์แก้วคงคา เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0218 

219 นางสาวศตกมล สงแพง เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0219 

220 นางสาวขวัญชนก ทองนาค เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0220 

221 นายเอกพล แก้วกันทะ เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0221 

222 นางสาวศศิธร งามประเสริฐสุข เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0222 

223 นางสาวภัสสร์สิร ีบุยเสริมรักษ์ เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0223 

224 นางสาวประภัสรา บุษดา เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0224 

225 นายวีรภัทร กองบุญ เคมีศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0225 
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วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ใบประกาศนียบัตรหมดอายุวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ภาควิชา เลขทะเบียน 

226 นายเจษฎากร ฝั้นถา ฟิสิกส์ KMUTT-IRB (S) -65-0226 

227 นายสุเมธา โคคา ฟิสิกส์ KMUTT-IRB (S) -65-0227 

228 นายสุรพงษ์ เนตรประสม ฟิสิกส์ KMUTT-IRB (S) -65-0228 

229 นางสาวสัญจิตา วงศ์สวัสดิ์ ฟิสิกส์ KMUTT-IRB (S) -65-0229 

230 นายบรรณรต สุวรรณวิเชียร ฟิสิกส์ KMUTT-IRB (S) -65-0230 

231 นายสุรพัศ พันธ์ส้าโรง ฟิสิกส์ KMUTT-IRB (S) -65-0231 

232 นายพงษ์ศิริ วงศ์เพชรสกุล ฟิสิกส์ KMUTT-IRB (S) -65-0232 

233 นางสาวจิรภิญญา นาภูวงค์ จุลชีววิทยาประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0233 

234 นางสาวสุดารัตน์ รอดพาล จุลชีววิทยาประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0234 

235 นางสาวอภิญญา สุขวิจิตร จุลชีววิทยาประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0235 

236 นางสาวพรปวีณ์ สายเชื อ จุลชีววิทยาประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0236 

237 นางสาวปภาว ี พุ่มโพธิ์ทอง จุลชีววิทยาประยุกต์ KMUTT-IRB (S) -65-0237 

238 นายนัทธพงศ์ แสงงาม วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0238 

239 นางสาวชัญญานุช เทวาพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0239 

240 นางสาวนัดดาวดี สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0240 

241 นายรัญชน์ ปันต๊ะวงค์ วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0241 

242 นางสาววริศรา จ่างขัน วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0242 

243 นายสุรชาญ เนตรจินดา วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0243 

244 นางสาวอมรา รอดทอง วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0244 

245 นายเกรียงเดช นาคประเสริฐ วิทยาศาสตร์ศึกษา KMUTT-IRB (S) -65-0245 

    

    

    

    

    

 
 


