
ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล สังกัดหน่วยงำน
เลขท่ี

ใบเสร็จ

ลงช่ือเข้ำ

อบรม

ลงช่ือรับ

ใบส ำคัญ

1 ว่าท่ีร้อยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 2467/01

2 นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร 2467/02

3 นางฐญาพร  สังขรัตน์ 2467/03

4 นางสาวณัฐพร สายกฤษณะ 2467/04

5 นางมารตี แจ่มแสง 2467/05

6 นายนรินทร์ วงค์ค าจันทร์ 2467/06

7 นางพิมพ์นิภา  วงค์ค าจันทร์ 2467/07

8 นายภัทร์  หาสาสน์ศรี 2467/08

9 นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์ 2467/09

10 นายมนังค์  อังควานิช 2467/10

11 นางปฐิมาพร  ล้อมลาย 2467/11

12 นางสาวอัญชนา  มุ่งหมาย 2467/12

13 นางสาวอรอุมา  ธรรมดี 2467/13

14 นางสาวกนกอร  พวงระย้า 2467/14

15 นางสาวสมหญิง ลมูลพักตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2467/15

16 นางสาวนันทลักษณ์ สถาพรนานนท์ 2467/16

17 ดร.นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ 2467/17

18 ผศ.ประสงค์ อุทัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 2467/18

19 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 2467/19

20 นางพวงรัตน์ เช้ือรบ ชาญสตพัชร 2467/20

21 นางสาวแพรว พิมพ์โพธ์ิ 2467/21

22 ผศ.ดุษณี ผาสุขดี 2467/22

23 ดร.ชนะบูรณ์ อินทรพันธ์ุ 2467/23

24 ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ 2467/24

25 นางวาสนา  บุญแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2467/25

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัยในคน ส ำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ รุ่นท่ี 3/2562

วันศุกร์ท่ี 27 กันยำยน 2562 เวลำ 8.30-16.00 น.

ณ ห้อง 101 ประชำสังคมอุดมพัฒน์ ช้ัน 1 อำคำรประชำสังคมอุดมพัฒน์ 

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โรงเรียนสถาพรวิทยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่าย

มัธยม)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บุคคลภายนอก บุคคลภายใน ***ใบส าคัญได้แก่ ใบประกาศนียบัตร และใบเสร็จรับเงิน***



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล สังกัดหน่วยงำน
เลขท่ี

ใบเสร็จ

ลงช่ือเข้ำ

อบรม

ลงช่ือรับ

ใบส ำคัญ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัยในคน ส ำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ รุ่นท่ี 3/2562

วันศุกร์ท่ี 27 กันยำยน 2562 เวลำ 8.30-16.00 น.

ณ ห้อง 101 ประชำสังคมอุดมพัฒน์ ช้ัน 1 อำคำรประชำสังคมอุดมพัฒน์ 

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ

บุคคลภายนอก บุคคลภายใน ***ใบส าคัญได้แก่ ใบประกาศนียบัตร และใบเสร็จรับเงิน***

26 ดร.รพีพัฒน์ โสอินทร์ 2467/26

27 ดร.วไลพร ฉายา 2467/27

28 ผศ.ดร.พีรยา บุญประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

2467/28

29 ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ 2467/29

30 นายปราติหารย์ มีคุณ 2467/30

31 นายวัฒนา ธรรมลังกา 2467/31

32 นายศราวุธ นาควิทยานนท์ 2467/32

33 รศ.ดร.ปิยะธิดา  ช้างพ่ึง 2467/33

34 ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน 2467/34

35 นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2467/35

36 ดร.เสาวภา  เมืองแก่น 2467/36

37 นางสาวอินทิรา  มีอินทร์เกิด 2467/37

38 ดร.วิโรชน์ หม่ืนเทพ 2467/38

39 ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร 2467/39

40 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 2467/40

41 ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2467/41

42 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 2467/42

43 ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ 2467/43

44 พระมหาอรุณ ปัญญารุโณ 2467/44

45 ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2467/45

46 นางสาวไพลิน ทรัพย์อุดมผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2467/46

47 ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย 2467/47

48 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ 2467/48

49 ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2467/49

50 นางสาววิศรุตา ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2467/50

51 ดร.สุขุมาล เกิดนอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2467/51

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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บุคคลภายนอก บุคคลภายใน ***ใบส าคัญได้แก่ ใบประกาศนียบัตร และใบเสร็จรับเงิน***

52 นายวิบูลย์ ชินบูรพา มหาวิทยาลัยสยาม 2467/52

53 นายวัชรากร มยุรี วิทยาลัยดุสิตธานี 2467/53

54 พระมหาธนาธิป ฮาดเนาลี  (Ph.D.) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 2467/54

55 นางสาวจิราภรณ์  สร้อยเพชร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 2467/55

56 นางสาวธัญญรัตน์ ตันหล้า 2467/56

57 นางสาวนิษฐ์ชุดา มีชนะ 2467/57

58 นางสาวเยาวลักษณ์ เตียวิลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2467/58

59 นางนงพเยาว์  จงมี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2467/59

60 ผศ.ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ 2467/60

61 นางสาวประภัสสรา พงศ์พันธ์ุพิศาล คณะเภสัชศาสตร์ 2467/61

62 นางสาวจุไรพร หน่อค า คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2467/62

63 นางรัชพร ราชแพทยาคม 2467/63

64 นางสาวอารีรัตน์ งามข า 2467/64

65 นางสาวสุทธิวรรณ เหมือนโพธ์ิ 2467/65

66 นายคณากร ก่อกิจธรรมกุล 2467/66

67 นางสาวชลิดา ภัทรจิรพรรณ 2467/67

68 นายณรงค์ศักด์ิ สุขมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2467/68

69 นางสาวสุชาดา ชาญสมุทรสกุล 2467/69

70 ร.ท.หญิง พรพิชญา อิทธิมณฑล 2467/70

71 นายยมล คงเจริญ 2467/71

72 นางสาวสาวิณีย์ กันเกตุ 2467/72

73 นางสาวปิยรัตน์ สงค์ไตรรัตน์ 2467/73

74 นางสาวสุชาดา จันทรเสนา 2467/74

75 นายธีรพล เสริมพิบูลชัย 2467/75

76 นางสาวอังคณา บุญฤทธ์ิ 2467/76

77 นางสาวสุจารี บัตรแก้ว 2467/77

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

คณะกายภาพบ าบัด 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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78 นายสิรภพ แดงพัด 2467/78

79 นางสาวสิรภัทร เทียนสันเท๊ียะ 2467/79

80 นางสาวนวลพัฒน์ จันทร์ศรี 2467/80

81 นางสาววัชรี ต้อยแก้ว 2467/81

82 นางสาวนิตยา บัวงาม 2467/82

83 นายพีรวิชฎ์ ถ่ินพังงา 2467/83

84 นางสาวจิราวรรณ ปุ่นอภิรัตน์ 2467/84

85 นายมนุชาธิป เจริญสวัสด์ิ 2467/85

86 นางสาวสิริพร ใจก าแหง 2467/86

87 นางสาวสุมิตรา ภูทอง 2467/87

88 นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา 2467/88

89 นางสาวนิลยา มิก้ี 2467/89

90 นายเมธี วิบูลย์เขียว 2467/90

91 นางสาวจิราภรณ์ พิกุลทอง วิทยาลัยราชสุดา 2467/91

92 อ.ธาม เช้ือสถาปนศิริ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว

2467/92

93 นางสาวพรรณี พรประชานุวัฒน์ 2467/93

94 นางสาวกันตนิจญ์ ช ามริ 2467/94

95 นางสาวอาริสา กีรติจ าเริญ 2467/95

96 ดร.อาทร นกแก้ว สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 2467/96

97 นายวีรภาคย์ ซ าศิริพงษ์ 2467/97

98 นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร 2467/98

99 นางสาวชณุมา สัตยดิษฐ์ 2467/99

100 นางสาวพจนา บุญปลูก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 2467/100

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถาบันโภชนาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


