
รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

1 นายนิรุฒ มณีพันธ์ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ KMUTT-IRB-65-017 

2 นางดาริษา สายปลื้มจิตต์ ส านักงานนิติการ KMUTT-IRB-65-018 

3 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-019 

4 รศ.ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-020 

5 รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-021 

6 รศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-022 

7 ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-023 

8 ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-024 

9 ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-025 

10 ผศ.นพดล คุ้มอนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-026 

11 ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-027 

12 ดร.สาลิตา เอ่ียมบุญเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-028 

13 ดร.ปาริชาต นฤพนธ์จิรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-029 

14 อาจารย์มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-030 

15 อาจารย์เจษฎา จันทวงษ์โส คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-031 

16 นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-032 

17 นางสาวปทิตตา ชมสมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-033 

18 นางเอมอร เศรษฐ์วรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-034 

19 นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-035 

20 นางสาวธนวรรณ กาญจโนภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-036 

21 นางสาวธิดากานต์ ชาติโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-037 

22 นางสาวสุจ ารัส พันธ์ประสิทธิ์เวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-038 

23 นางสาวมณีรัตน์ ขอกรดส าโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-039 

24 นางสาวภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-040 

25 นางสาวธีมา เหลืองอรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-041 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

26 นางสาววัชรา แก้วมหานิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-042 

27 นายธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-043 

28 นางสาวพรพิมลย์ นาคอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-044 

29 นายณัฐวุฒิ ศรีบุ่งง้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT-IRB-65-045 

30 รศ.ดร.ภุชงค์ แพรขาว คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-046 

31 รศ.ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-047 

32 รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-048 

33 รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-049 

34 ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-050 

35 ผศ.ดร.ชื่นชม ศาลิคุปต คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-051 

36 ผศ.ดร.รริศรา อ่ิมภาประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-052 

37 ผศ.ดร.ตุลา จูฑะรสก คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-053 

38 ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-054 

39 ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-055 

40 ผศ.ดร.นิยม ก าลังด ี คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-056 

41 ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-057 

42 ดร.สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-058 

43 ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-059 

44 ดร.ภาสกร เมืองพรหม คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-060 

45 ดร.ชาคริยา มาลาสุข คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-061 

46 อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-062 

47 นายพาณิน พูลจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-063 

48 นายเอกภพ เกตุสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-064 

49 นางสาวบัวสาย เพชรสุริยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-065 

50 นางสาวนิพร เดชสุข คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-066 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

51 นางสาวเกษรา เฉลิมกิจพานิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-067 

52 นางสาวยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-068 

53 นางสาวจริยา ยมเสถียรกุล คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-069 

54 นางสาวอรยา สมรูป คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-070 

55 นางสาวนัจนันท์ กันเสนา คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-071 

56 นายนฤทธิ์ พรหมโคตร คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-072 

57 นายธนาโชค มหาหงส์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-073 

58 นายสรวิชญ์ ทองหยิบ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-074 

59 นางสาวพนิตวีร์ ญาณวิทยาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-075 

60 นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-076 

61 นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-077 

62 นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-078 

63 นางสาวกมลกรณ์ ศรีภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-079 

64 นางสาวกนกวรรณ อรชร คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-080 

65 นางสาวพัชรพร ทัศนภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-081 

66 นางสาวฐิติกาญจน์ รุ่งเพชรอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-082 

67 นางสาวสาฐิณี เจือจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-083 

68 นางสาวชิตาภา ชาติช าน ิ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-084 

69 นางสาวศุภร ชัยมงคลพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-085 

70 นางสาวปภาวี พุ่มโพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ KMUTT-IRB-65-086 

71 รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-087 

72 รศ.ดร.สรัญญา เชื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-088 

73 รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-089 

74 รศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-090 

75 รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-091 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

76 รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-092 

77 รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-093 

78 รศ.ดร.สุรพล บุญลือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-094 

79 รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-095 

80 รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-096 

81 รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-097 

82 ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-098 

83 ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-099 

84 ผศ.ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-100 

85 ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-101 

86 ผศ.ดร.ณัฎฐนันท์  มูลสระดู่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-102 

87 ผศ.ดร.ภาคภูมิ จันทร์ศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-103 

88 ผศ.ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-104 

89 ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-105 

90 ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-106 

91 ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-107 

92 ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-108 

93 ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-109 

94 ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-110 

95 ดร.ธณภณ ธ ารงคุณานัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-111 

96 ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-112 

97 ดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-113 

98 ดร.ปรัชญา เพียสุระ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-114 

99 ดร.สุธิวชัร ศุภลักษณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-115 

100 อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-116 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

101 อาจารย์จิรุจน์ พัฒนจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-117 

102 อาจารย์หฤชัย ยิ่งประทานพร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-118 

103 อาจารย์สุทธิพงษ์ โสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-119 

104 อาจารย์ชลาธิป ชื่นกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-120 

105 นายธนพนธ์ ตั้งปัญญาวารีกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-121 

106 นางสมศรี บินรามัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-122 

107 นางสุปราณี พานิชนอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-123 

108 นางสาวรัศมี นาคทับทิม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-124 

109 นางวรรณรัตน์ แก้วทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-125 

110 นางสาวเสาวลักษณ์ แต้ชูตระกูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-126 

111 นายวิสุทธิ์ พาวรรัตน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-127 

112 นายสรวุฒิ หรณพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-128 

113 นางสาวพิมพ์พรรณ ณ พัทลุง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-129 

114 นายธนากร แผลงเดช  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-130 

115 นางพิสมัย เพ็ชรรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-131 

116 นายธนนริศร์ ทิมทองกุลเสฏฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-132 

117 นายธนชัย รุ่งเรือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-133 

118 นายคมสัน รักษ์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-134 

119 นางสาวกาญจนา ทายะบวร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-135 

120 ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-136 

121 นางสาวจันทกานต์ สถาพรวจนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-137 

122 นายอาณัติ หน่อทองค า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-138 

123 นางสาวปณัชญา ขันภักดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-139 

124 นางสาวสาลินี สมบูรณ์ไพศาล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-140 

125 นายจักรชลัช น้อยเคลือบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-141 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

126 นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-142 

127 นายฐากร อยู่วิจิตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-143 

128 นางสาวมณีรัตน์ มั่นยืน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-144 

129 นางวราลักษณ์ มาประสม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-145 

130 นางสาวชมภูนุช พุฒิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-146 

131 นางสาวสุกฤตา ปรีชาว่อง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-147 

132 นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-148 

133 อาจารย์ปราณี สร้อยประไพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-149 

134 นายชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-150 

135 นายจิระ ชนรักสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-151 

136 นายสิริโชติ เกตุค า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-152 

137 นายณัฏฐนันท์ หมื่นมะเริง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-153 

138 นายจักรกฤษณ์ ขวัญทองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-154 

139 นายอิศพากร ชูสังข์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-155 

140 นายสุทธิพันธ์ วุฒิพงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-156 

141 นางสาวศุภนิดา เบียดกระสินธุ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-157 

142 นายนพพล มานพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-158 

143 นางสาวพรจิรา ไววิ่งรบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-159 

144 นายเบญจา สุนทรเสถียร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-160 

145 นายอดิศร บุญเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-161 

146 นายวสันต์ ข าพิมาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-162 

147 นางสาวปราริฉัตร งิมสันเทียะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-163 

148 นายสุชาติ คงสิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-164 

149 นายกฤตเมธ สายสิญจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-165 

150 นายอิทธินนท์ ใสสุขสอาด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-166 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

151 นางสาวชญาภัทร จิตรพีระ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-167 

152 นายกีรติ ศิริคุปต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-168 

153 นายวิโรจน์ ยาบุษดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-169 

154 นางสาวดาวประกาย อ่อนสด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-170 

155 นายณฐดล ทิวะสิงห์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-171 

156 นางสาวเบญญา รักสม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-172 

157 นายเอมธีรดนย์ ดีดพิมาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-173 

158 นางสาวพิชญามาศ รักษาชาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-174 

159 รศ.ดร.จารุวรรณ ขนม์ธนวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-175 

160 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-176 

161 ผศ.ดร.อังคนา บุญเสม คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-177 

162 ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-178 

163 ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-179 

164 อาจารย์สุพรรษา ประสงค์สุข คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-180 

165 อาจารย์นวิยา จันจุฬา คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-181 

166 อาจารย์ดวงใจชนก พรรษา คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-182 

167 ผศ.ดร.ปัญจพร พจนปัญญา คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-183 

168 ดร.อักษราภัค หลักทอง คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-184 

169 นายพัลพงศ์ สุวรรณวาทิน คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-185 

170 นางสาวกิตติภรณ์ สัจจยานุกูล คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-186 

171 นายทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-187 

172 นายศันสนะ มะสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-188 

173 นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-189 

174 นายภูมิ สาธุธรรม คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-190 

175 นายเทิดชัย สัตยพานิช คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-191 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

176 นายวัชรพงศ์ หนุมาศ คณะศิลปศาสตร์ KMUTT-IRB-65-192 

177 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-193 

178 ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-194 

179 ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-195 

180 ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-196 

181 ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-197 

182 ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-198 

183 อาจารย์อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-199 

184 อาจารย์กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-200 

185 นางสาวปวีณา มงคลพงศ์สิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-201 

186 นางสาววไลพรรณ พรวิรุฬห์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-202 

187 นายภาณุวัชร์ นิรานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTT-IRB-65-203 

188 รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-204 

189 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-205 

190 ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-206 

191 ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-207 

192 ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-208 

193 ดร.วรธา กลิ่นสวาท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-209 

194 ดร.กีระติ ธรรมพันธ์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-210 

195 ดร.รัชฎาภรณ์ คะประสบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-211 

196 ดร.วัชรินทร์ อุดชุมพิสัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-212 

197 ดร.ณัฐวุฒิ หวังสมนึก คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-213 

198 นางสาวนิติญา ทองบุญรอด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-214 

199 ดร.ยุรี วันด ี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-215 

200 นายไชยภร เก็บเงิน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-216 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

201 นางสาวภาวิณี ถาวรนิตยกุล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-217 

202 นางสาวลลิตา จิตหงษ์ทอง คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-218 

203 นางสาวมาริษา พริ้งเพราะ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-219 

204 นางสาวสุมนทิพย์ ก๋าวงค์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-220 

205 นางสาวพัทธมน โคตุทา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-221 

206 นายประสิทธิ์ จันทร์ดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-222 

207 นางสาวชรินทร์ทิพย์ พลอาสา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-223 

208 นายประวีร์ พังจันตา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-224 

209 นางสาวมธุรส ขุมทองวัฒนา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-225 

210 นางสาวปุณิกา แสงสุข คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-226 

211 นางสาวญดา ศากรวิมล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-227 

212 รศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-228 

213 ผศ.ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-229 

214 ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-230 

215 ผศ.นันทนา บุญลออ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-231 

216 ผศ.ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-232 

217 ผศ.เฉกสันติ์ คังคะเกตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-233 

218 ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-234 

219 ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-235 

220 ดร.ช านาญ ติรภาส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-236 

221 ดร.ปฏิยุทธ พรามแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-237 

222 อาจารย์ชนิดา ล้ าทวีไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-238 

223 อาจารย์วิมลรัตน์ กฤษณเกรียงไกร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-239 

224 อาจารย์รุ่งนภา คาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-240 

225 อาจารย์พิมพาภรณ์ เดชวิจารณ์กิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-241 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

226 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ กิติโรจน์พันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-242 

227 อาจารย์สุขุมาล ธรรมวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-243 

228 นางสุนารี ลาวัลยะวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-244 

229 นางสาวชมพูนุช วนิชยางกูรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-245 

230 นายกันตพัฒน์ ขวัญสมคิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-246 

231 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญอมรกิตติ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-247 

232 นางสาวนริศรา จงใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-248 

233 นางสาวรวิสรา มาวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-249 

234 รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-250 

235 รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-251 

236 รศ.ดร.สิริพร โรจนนันต ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-252 

237 รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-253 

238 ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-254 

239 ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-255 

240 ผศ.ดร.นริส ประทินทอง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-256 

241 ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-257 

242 รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-258 

243 นางจันจิรา อินทร์จันทร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-259 

244 นางสาวนฤมล เชียมสุรินทร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-260 

245 นางสาวเบญจมาส รสโสภา คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-261 

246 นายอ านาจ สุขส าราญ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-262 

247 นางสาวนันทิรา วรกาญจนบุญ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-263 

248 นายศิริชัย ก้านกิ่ง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-264 

249 นายวีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-265 

250 นายศุภชัย นาทะพันธ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-266 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

251 นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง โลศิริ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-267 

252 นายกฤตภาส สาลีคงประยูร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-268 

253 นายจิราวัฒน์ จิรกิจอนุสรณ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-269 

254 นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนเผ่า คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-270 

255 นายธันพงศ์ รัตตัญญู คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-271 

256 นายสาริษฐ์  สุขวัฒนจรูญ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ KMUTT-IRB-65-272 

257 ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-273 

258 ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-274 

259 ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-275 

260 ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-276 

261 ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-277 

262 นางณัฏฐณิชา วงศ์วันดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-278 

263 นางปิยธิดา เถลิงศรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-279 

264 ดร.นิตยา ชาอุ่น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  KMUTT-IRB-65-280 

265 รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-281 

266 ดร.สุริยา นัฏสภุัคพงศ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-282 

267 ดร.ไพสิฐ ขันอาสา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-283 

268 ดร.ณรงค์ศักดิ์ ถิรสุนทรากุล สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-284 

269 นางสาวพูนสิริ ใจลังการ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-285 

270 นายชวิศร สัมฤทธิ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-286 

271 นางสาวลักษวรรณ ยุทธนากร สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-287 

272 นายไตรเทพ วิมลรัตน์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-288 

273 นายจิตบุณย์ ตรีชะฎา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-289 

274 นายปรเมศร์ เฟ่ืองพานิชเจริญ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-290 

275 นางสาววรธิดา สว่างนามวงศ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม KMUTT-IRB-65-291 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

276 ผศ.ดร.มนัญญา เพียรเจริญ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-292 

277 ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-293 

278 ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-294 

279 ดร.กรุณา ปริปุรณะ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-295 

280 ดร.พิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-296 

281 ดร.ทรงพล ชื่นค า ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-297 

282 ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-298 

283 นายสมพงษ์ เผือกเอ่ียม ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี KMUTT-IRB-65-299 

284 ดร.นิอร วินารักษ์วงศ์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-300 

285 ดร.ชัยฤกษ์ หอมศิริกมล สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-301 

286 ดร.นฤมล จินตกานนท์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-302 

287 ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-303 

288 ดร.สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-304 

289 อาจารย์ชิดพล ยชุรเวชคุณากร สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-305 

290 อาจารย์จุฑารัตน์ สุ่นประเสริฐ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-306 

291 นางสาวจินตนา วงศ์ต๊ะ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-307 

292 นายวิษณุ สุปันดี สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-308 

293 นางสาวรัฐกานต์ ณ พัทลุง สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-309 

294 นายธรรศ อยู่สุนทร สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-310 

295 นางสาวสุกัญญาพัฒน์ ดอกกุหลาบ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-311 

296 นางสาวชญานุช วัฒนะ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-312 

297 นายจารุกิตติ์ เชียงจันทร์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-313 

298 นายวิทูร บุญโพธิ์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-314 

299 นายธิติ จรางเดช สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-315 

300 นางสาวสุมาลี เกษสุวรรณ์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-316 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

301 นางสาวสุมนา สุวรรณอ าภา สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-317 

302 ดร.ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน ์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-318 

303 ดร.กานดา เลิศลดาลักษณ์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-319 

304 ดร.กรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-320 

305 นางสาวพชรพร เจริญวินัย สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-321 

306 นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-322 

307 นางสาวจิตา อัศวภูษิตกุล สถาบันการเรียนรู้ KMUTT-IRB-65-323 

308 ดร.วัลลภ ชุติพงศ์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-324 

309 ดร.พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-325 

310 ดร.ณัติฐพล ไข่แสงศรี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-326 

311 ดร.วิศรุต ตุกังหัน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-327 

312 ดร.พรทิพย์ โค้วนฤมิตร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-328 

313 ดร.ภฤศดี สุขพ่วง สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-329 

314 ดร.อรพรรณ เสลามาศสกุล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-330 

315 นางสาวอรณัท ปฐพีจ ารัสวงศ์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-331 

316 นายจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-332 

317 นายเตวิช วรปรีดา สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-333 

318 นางสาวปิยะนุช จันมล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-334 

319 นายทรงพล คูณศรสีุข สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-335 

320 นางสาวศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-336 

321 นายสุเมธ ท่านเจริญ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-337 

322 นายบัณฑิต ติรชุลี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-338 

323 นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-339 

324 นายอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-340 

325 นายปิยะพันธ์ จะกอ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-341 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

326 นายอัครเดช นครเสด็จ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-342 

327 นางสาวเบญจวรรณ ด ารงค์กิจการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-343 

328 นางสาวชนิศา ธนเวสารัชกุล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-344 

329 นางสาวณัชชา ประเสริฐศรี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-345 

330 นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-346 

331 นางกรรณิการ์ ใยบัว สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-347 

332 นางสาวอรพรรณ นาสะกาด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-348 

333 นายภานุ พลายบัว สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-349 

334 นางสาวกานต์มณี ชูสังข์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-350 

335 นางสาวกัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-351 

336 นายนรชาติ วงศ์วันดี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-352 

337 นายอ านวย ธัญรัตน์ศรีสกุล โรงเรียนดรุณสิกขาลัย KMUTT-IRB-65-353 

338 รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-354 

339 ผศ.ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-355 

340 ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-356 

341 ดร.ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์ ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-357 

342 นายปิยทัศน์ ทองไตรภพ ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-358 

343 นายพีระพนธ์ ไชยสลี ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-359 

344 นางสาวปาริฉัตร รัตนผล ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-360 

345 นางสาวปิยะรัตน์ คันธวะโร ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-361 

346 นางสาวนิชกานต์ ตรีภพ ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-362 

347 นางสาวสุขคณา ก๊กพิทักษ์ ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-363 

348 นางวาสนา มานิช ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-364 

349 นายธนะศักดิ์ ทวนทอง ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-365 

350 ดร.นรา เบญจาบุตร สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-366 



รายชื่อผูผ้่านโครงการอบรมเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 1/2565” 

ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คณะ/ส านัก เลขทะเบียนประกาศนียบัตร 

351 ดร.สีวลี ตระกูลวิเชียร สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-367 

352 นายวงศกร วงศ์สืบชาติ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-368 

353 นางสาวแพรวา ผดุงเรืองกิจ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-369 

354 นายกฤษณ์ ประทุมชาติ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-370 

355 นางสาวธีรนันทา ฤทธิ์มณี สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-371 

356 นางสาวอณิษฐา จูฑะรสก สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-372 

357 นางสาวสิริพรรณ ตรีมงคล สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-373 

358 นางสาวธนนันท์ ดีสุคนธ์ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KMUTT-IRB-65-374 

359 นายปรีชา อาการศ ส านักบริหารอาคารและสถานที่ KMUTT-IRB-65-375 

360 นางสาวอรณีย์ ฤทธิ์สยอง ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร KMUTT-IRB-65-376 

361 นายอดิศักดิ์ อินจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-377 

362 นายรติ ศิลานิล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ KMUTT-IRB-65-378 

363 นายบุญเลิศ แซ่อ้ึง ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร KMUTT-IRB-65-379 

364 นางสาวธัญวรัตม์ สันติสุทธกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMUTT-IRB-65-380 

365 นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ KMUTT-IRB-65-381 

 


