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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น. 
โดยด าเนินการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meetings  

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

กลุ่มที่ 1 (ล าดับที่ 1-23) 
1 นายพลธรรม์ เศียรเมฆัน  จันทร์ค า โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา 
2 นายณรงคป์กรณ หงศาลา หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นางสาวนวภร จันทรบ์รรจง หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นางเอมอร ทศพิมพ์ รพ.สต.ทมอ 
5 นางศศิธร  มารัตน์  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 นางสาวลัดดาวลัย์ โพธิวิจิตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
7 นางสาวอุมาพร  เนตรนุช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
8 ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
9 นางมนิตรา สนเอ่ียม สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
10 นางสาวโสวริทธิ์ธร จนัทร์แสงศรี ภาควิชาศึกษาศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
11 นายอาฟนัดี  มะแซสาอิ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
12 นายธรรมรัตน์ วรรณวิชยักุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
13 นางสิริกันยา สุขประเสริฐ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
14 นายธชัณรงค์ ธัญญศร ี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
15 นางสาวพรพิมล ธรรมนิยาย คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบรหิารและพัฒนาสงัคม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
16 นางวนัศิริ  เจาตระกูล คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
17 นายธีระนันท์ วิชัยดษิฐ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
18 น.ต.หญิง ภคมน สมประสงค ์ สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
19 นางสาวกิติยวดี ชาญประโคน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
20 นางสาวอรัชพร เพ็ญศิริ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
21 นางสาวปาณชิา ธวุธนายศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
22 นางสาวรมณีย์ เกตุสุภะ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
23 นางอรพรรณ  ศรีทอง มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 



2 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
กลุ่มที่ 2 (ล าดับที่ 24-46) 

24 ดร.เฉลิมพล ศรีทอง วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
25 นายจักรพล คนเที่ยง โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
26 นางสาวเพชรรัตน์ เพชรโรจน์  สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
27 นายพงศกร สงา่ผล สังคมศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
28 นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน ์ สังคมศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
29 นางสาวธีราภรณ์ โสตถิสรรเสรญิ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
30 นายกรฤทธ์ ปัญจสุนทร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
31 นางสาวธัญลักษณ์  ค าสะอาด มหาวิทยาลยัมหิดล 
32 นายพงศ์ธร ผลพฒันาสกุลชัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
33 นายปราโมทย์  เที่ยงตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
34 นางสาวพีรญา วะชังเงิน สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
35 นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
36 นางสาวภูรี อ าพนัสุข มหาวิทยาลยัศิลปากร 
37 นางสาวนภารัตน์ กรรณรัตนสูตร สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัตศิึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
38 นางสาวดารภัค เย็นใจ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
39 นายอรรถดา คอมันตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
40 นางอังค์วรา เหลืองนภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
41 นางสาวกชพัช เขียวเม่น คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
42 นางสาวณัฐฐรีย์ พงษ์สุรีย ์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
43 นางสาวกัญญาณัฐ พึ่งแย้ม โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
44 นางสาวชุติกาญจน์ กาบค า วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
45 นางสาวเปรมกมล สมใจ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
46 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสงา่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

กลุ่มที่ 3 (ล าดับที่ 47-69) 
47 นางสาวจนิต์จิรา บุญชตูระกูล สาขาวิขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
48 นายคณัสสนนัท์ คะสุวรรณ์ สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
49 นางสาวอรชร แซ่จาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
50 นางสาวจนัทนา ไชยนาเคนทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
51 นางสาวชุติมา สมบัติมาก สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
52 นางสาวปวีณา ภู่เจริญ สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
53 ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสนิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
54 นางสาวเพ็ญรุ่ง วรรณด ี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
55 นายอธิชาติ โรจนะหัสดนิ สาขาวชิาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
56 นางสาวลักษิกา เงาะเศษ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
57 ร.ต.อ.หญิง ยุรีพรรณ วณิชโยบล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
58 นายมานิต พลายละมูล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
59 นายปฐมพร เจียวยิ้น คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
60 ว่าที่ ร.ต.ต.อรรณพ แสงจันทร ์ คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
61 นายวิวฒันช์ัย อกอุ่น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหิดล 
62 Mr.Yanuar Sumarlan Institute of Human and Peace Studies 
63 นายอภิศักดิ์ อาภาแจ่มจรัส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
64 นายธนศิริ หมื่นราช วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
65 ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนนัทกลุ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
66 นายญาณากร ศรัทธา สาขาวชิาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย  

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
67 นางสาวรัศมี์รวี หล่อเพชร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
68 นางสาวชลิดา ภัทรจิรพรรณ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
69 นางสาวจนิตนา กัลยาลัง คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลุ่มที่ 4 (ล าดับที่ 70-93) 
70 นางสาวอัญชาลี กรีมนตร ี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
71 นางสาวจุรีรัตน์ ถาปาลบุตร โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
72 นายวชิชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล 
73 นายรัฐวิศว์ เอ้ือประชานนท์ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัตศิึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
74 นายฆอซาลี อาแว โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
75 ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัมหิดล  

วิทยาเขตกาญจนบุร ี
76 ผศ.ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
77 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
78 นายคุณากร ศรีสมบัต ิ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
79 นายกษิตนิาถ ประทุมรุ่ง - 
80 นางสาวศิรินทร์ญา เปียกลิน่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
81 นางสาววชิุตา รักวิจิตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
82 รศ.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
83 ดร.ชีวิน อ่อนละออ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 
84 นางสาวนุสรัน เฮาะมะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
85 ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตร ี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
86 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
87 นายพลภัทร มันยานนท์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
88 นางวาสนา บุณยมณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
89 ร.ต.อ.กฤติ ม่วงศิริ คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
90 นางสาวเพ็ญพชิชา ไชยเสริฐ คณะบัณฑิตวิทยาลัย  

สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
91 ดร.สุภาวดี พันธุมาศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหิดล 
92 นางสาวเบญจรัตน์ นราพล คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
93 นางสาวเปรมณชิ เปรมศักดิ์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

  


