
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน รุ่นที่ 2 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

โดยด าเนินการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meetings  
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
กลุ่มที่ 1 (ล าดับที่ 1-23) 

1 นางสาวอริสา จันทรลาภ 
2 นางสาวภัสภรณ ์เรืองวงษ์ 
3 นางสุวรรณา จันทร์เพชร 
4 นางสุรีรตัน ์ ทักษะวส ุ
5 นายพิจิตร กมลโชต ิ
6 นางสาวปภัสสร รักญาต ิ
7 นางสาวญาดา วนิชสิทธางกูร 
8 นางสาวรัตนาภรณ ์ใจมูล 
9 นางสาววาทินี สุนทรา 
10 นายปุญญภ เทพประสิทธ์ิ 
11 นายสุเทศ กาบทอง 
12 นางพงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์ 
13 นางสาวแคลร์ ชาน 
14 นางสาววิริยา ศรีวิริยานนท์ 
15 นายชัยสิทธ์ิ สุบิน 
16 นายชัยรัตน ์จันทนดิษฐ ์
17 ดร.ระริน สุรวัฒนานันท์ 
18 นางจุฬารักษ ์ เครือจันทร ์
19 นายเทพฤทธ์ิ ไชยจันทร ์
20 ดร.ศิรลิักษณ ์บางโชคด ี
21 ร.ต.ท.เฟื่องฤทธิ์ ศรีนวล 
22 พ.ต.ต.สรุิยา สิงหกมล 
23 นางสาวปทิตตา อัคราธนกุล 

กลุ่มที่ 2 (ล าดับที่ 24-46) 
24 นางวาสนา หลวงพิทักษ ์
25 นางวิจิตรา  ใยขาว 
26 นายศิริพงศ ์สวัสดิ์สันติสุข 
27 นายเนรมติ  ศรสีังข์ทอง 
28 นายธีระยุทธ เดชศร ี
29 นางสาวจุฑามาศ คชโคตร 
30 นางสาวแกมแก้ว  โบษกรนัฎ 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
31 นางสาวเพ็ญรุ่ง วรรณด ี
32 น.ส.จีรวรรณ ทองสกล 
33 ดร.ลดัดาวลัย ์เจียรวิทยกิจ 
34 นายศรราชันย์ จันทร์ดวง 
35 นางสาววิมลวรรณ วัฒนวิจิตร 
36 นายณัฐพล อ้ิงทม 
37 นายสมพร สงคราม 
38 นางสาวณกานดา ธนะพัชรนนท ์
39 นางสาวมรกต จามรธรรมกุล 
40 ว่าท่ีร้อยตรสีุคิด ลั่นซ้าย 
41 นายเกรียงศักดิ ์ธรรมอภิพล 
42 นายวชิรวิทย ์เปรณุาวิน 
43 MR.WANG HONGREN 
44 นายธีร์ธราบด ีภัทรธนสุวรรณ 
45 นายอภินันท์ ศรีแก้ว 
46 นางสาวนิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ 

กลุ่มที่ 3  (ล าดับที่ 47-69) 
47 นางสาวปิยวรรณ บุญรอดอยู ่
48 นางสาวพิมพ์พิชชา คูประเสริฐ 
49 นายโชคชัย เตโช 
50 ดร.มนตศ์ักดิ์ ชัยวีระเดช 
51 นายจิตชิน จิตตสิุขพงษ ์
52 ดร.ธันยาภรณ ์โพธิกาวิน 
53 นางศศิธร อิ่มวุฒิ 
54 ผศ.ดร.ดลพร ริยะป่า 
55 นางสาวปิยะธิดา แสงทอง 
56 นางสาวชุติกาญจน ์กาบค า 
57 นางสาวกนิษฐา ช้างเสวก 
58 ดร.พงศ์ศิร ิค าขันแก้ว 
59 ผศ.ดร.ณัฐณภรณ ์เอกนราจินดาวฒัน์ 
60 นางสาวนภาศริ ิเลด็รอด 
61 ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ 
62 นางณัฐฐิรา ปุยะกลุ ซวิค 
63 นางสาวพีรญาณ์ มีบญุ 
64 พลต ารวจตรรีะวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ 
65 นางสาวธัญญธร อินศร 
66 นางสาวกันยารตัน ์พัวพันธ ์



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
67 นายภีมพล แท่นสงค ์
68 น.ต.หญิงประไพศร ีศุภางค์ภร 
69 นางสาวสายพณิ หมอนวดด ี

  กลุ่มที่ 4  (ล าดับที่ 70-92) 
70 ทันตแพทย์หญิงรัฐธีร์ มีชาต ิ
71 นายสุทัด งามเมืองแมน 
72 นายศรุต แจ้งอนันต ์
73 นายมานัด แซโ่หงว 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.ธนบวร สิริคณุากรกุล 
75 นางสาวปนัดดา ถาน้อย 
76 นางสาวศุภพาน ีโพธิ์สุ 
77 นายธนิตพงศ ์พงศ์เจริญโสภณ 
78 นายโชตศิักดิ์ นาคคง 
79 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรินทร ์สมบูรณ ์
80 นางสาวชยามร วสุศุภชัย 
81 นางสาวสุวันทน ีช่อผกา 
82 นางสาวขวัญฤทัย สว่างศร ี
83 นางสาวขวัญชนก อิศราธิกูล 
84 นางสาวเกวลิน นุ่นทอง 
85 นางดวงหทัย โฮมไชนะวงศ์ 
86 นายณัฐภัทร เรืองบุญ 
87 ก.ต.ภัทรดิฐ สิงหเสน ี
88 นางนันทภัทร์ เฉลียวศักดิ ์
89 นางสาวอุมาพร โวลา 
90 นางสาวกรรณิการ ์ตั้งมั่นจิตเจรญิ 
91 ร้อยตรีธนธัช ปานัญญวาจถ ์
92 นางสาววิลาพณัย ์อุรบุญนวลชาต ิ

 


