
รายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วม โครงการอบรม จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) หน่วยงาน/สำนักวิชา/คณะ ลายเซ็น (เช้า) ลายเซ็น (บ่าย) NO

1 อุดมศักดิ์ แซโงว สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

2 ชูชาติ พันธสวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 163

3 อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาฯ 165

4 สุดารัตน ชางโรง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 170

5 ญาณิศา รัตนพันธ สหเวชศาสตร์ 010

6 มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สหเวชศาสตร์ 011

7 ms sah ขาด ขาด

8 ไฮฟะ นิตยรักษ สหเวชศาสตร์ ขาด ขาด

9 สุขสันต ชางเหล็ก สหเวชศาสตร์ ขาด ขาด

10 พวงทิพย  ภูพงษ สหเวชศาสตร์ 057

11 สุริยัน สุขติ สหเวชศาสตร์ ขาด ขาด

12 พัชราวดี ศรีรักษ สหเวชศาสตร์ ขาด ขาด

13 อิมรัน สะมะแอ สหเวชศาสตร์ 087

14 นิชาภา จันทรดี สหเวชศาสตร์ 121

15 จิตตาภรณ มงคลแกนทราย สาธารณสุขศาสตร์ 030

16 อุไรวรณ หมัดอาดัม สาธารณสุขศาสตร์ 034

17 จุฑามาศ นพรัตน สาธารณสุขศาสตร์ 036



18 พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร สาธารณสุขศาสตร์ 052

19 มัตติกา ยงประเดิม สาธารณสุขศาสตร์ ขาด ขาด

20 ธนพร คำพยา สาธารณสุขศาสตร์ 114

21 วาริท เจาะจิตต์ สาธารณสุขศาสตร์ 162

22 ยรรยงค พันธสวัสดิ์ สารสนเทศศาสตร์ 027

23 ณิชนันทน กิตติพัฒนบวร สารสนเทศศาสตร์ 114

24 สุพพัต รุงเรืองศิลป สารสนเทศศาสตร์ 115

25 ศิวนาถ นันทพิชัย สารสนเทศศาสตร์ ขาด ขาด

26 มโนรส บริรักษ์อราวินท์ สารสนเทศศาสตร์ 158

27 กิตติ เชาวนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขาด ขาด

28 กิจชัย จิตขจรวานิช สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 196

29 วิภาดา อามิตร ส่วนนิติการ (งานพัฒนากฎหมาย) 049

30 คมกริช สุหลง ส่วนนิติการ (งานพัฒนากฎหมาย) 050

31 จาตุรนต ชุติธรพงษ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 150

32 ศมน นิลชะเอม ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ขาด ขาด

33 ณัชธัญนพ  สุขใส ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 054

34 สุชาติ ใจจาง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขาด ขาด

35 โปติกา  โชติพงศ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116

36 ดารารัตน หอเพชร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123

37 นิภาพร แกนเพชร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 124



38 กนตวรรณ อึ้งสกุล ศูนย์บริการวิชาการ 138

39 แสงนภา ตันสกุล อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 197

40 ศิริพร สวางอารียรักษ การจัดการ 063

41 พงศพันธุ คำพรรณ การจัดการ 122

42 ผศ.ดร.อรอนงค เฉียบแหลม การจัดการ 134

43 อลิศรา สระโม การจัดการ 139

44 วิลาวัณย ดึงไตรยภพ การจัดการ 141

45 ปานแกวตา ลัคนาวานิช การจัดการ 142

46 ประภาดา ศรีสุวรรณ การจัดการ 143

47 กนกวรรณ มีสุข การจัดการ 145

48 จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส การจัดการ 201

49 วรวรรณ พันพิพัฒน เทคโนโลยีการเกษตร 006

50 มนัส ชัยจันทร เทคโนโลยีการเกษตร 007

51 หทัยรัตน  เพชรสังข เทคโนโลยีการเกษตร 009

52 ขนิษฐา  จินารักษ เทคโนโลยีการเกษตร 014

53 วรงคพร ชูพันธ เทคโนโลยีการเกษตร 015

54 จารุวรรณ จันเทศ เทคโนโลยีการเกษตร 017

55 ปารมี ชุมศรี เทคโนโลยีการเกษตร 018

56 สุไหลหมาน หมาดโหยด เทคโนโลยีการเกษตร 090

57 วิสาขะ อนันธวัช เทคโนโลยีการเกษตร ขาด ขาด



58 ภานุมาศ สมจิต เทคโนโลยีการเกษตร 153

59 นางสาวณฐมน สุขสำราญ เทคโนโลยีการเกษตร 157

60 สุรสิทธิ์ วชิรขจร รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 048

61 สิณิษฐา ดิษฐปาน รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 110

62 อมรรัตน อำมาตเสนา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 111

63 จินตนา อุณหไวทยะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 196

64 ทัศนียา บริพิศ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 117

65 วรางคณา กิจพิพิธ วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี 127

66 ชัยโรจน ใหญประเสริฐ วิทยาศาสตร์ 091

67 พุทธิพร ธนธรรมเมธี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 062

68 อุหมาด หมัดอาด้ำ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 093

69 ธีรวัฒน กลาวเกลี้ยง ศิลปศาสตร์ ขาด ขาด

70 ศิริคุณ พันธรังษี ศิลปศาสตร์ 110

71 กัญญณัฐ สัคคะนายก ศิลปศาสตร์ ขาด ขาด

72 ไพรินทร์ ศรีสินธร ศิลปศาสตร์ 199

73 ภาวเรศ ฟูน้อย ศิลปศาสตร์ 200

74 กนกวรรณ ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 072

75 กมลเนตร เอียดเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 080

76 กลอยใจ  ครุฑจอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 089

77 กลิ่นสุคนท  นิ่มกาญจนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 100



78 กัญญมน มีแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 092

79 กัญทร ยินเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขาด ขาด

80 กัลยกร เสริมสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 079

81 จิณณดี ทัฟฟรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 051

82 ชฎาพร เกลี้ยงจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 065

83 ฐิติกร พรหมบรรจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 068

84 ตรีวนันท  เนื่องอุทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 075

85 นฤมล รัตนไพจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 088

86 มณฑนรรห  วัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 130

87 ทัศนีย  หมอสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 129

88 นิธิพร  วรรณโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วข.นศ.) 098

89 เปรมจิต รองสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 086

90 ไพลิน บุญลิปตานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 102

91 รัญชกร จันจำปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 137

92 รัตนีกรณ นาคปลัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 082

93 ราชาวดี จันทรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 081

94 ราตรี  เขียวรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 150

95 วลัยรัชช นุนสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 070

96 วสันต หะยียะหยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 064

97 วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 120



98 วาสนา ณ.สุโหลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 067

99 ศรินทรรัตน จิตจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 074

100 สฤษดิ์  ปานจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 099

101 สินีนาฏ ขวดแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 077

102 สิริญาณกร สกุลแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 076

103 สิริรัตน  เลาหประภานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 073

104 สุรสิทธิ์ ศักดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 069

105 สุวรรณา ผลใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 094

106 อภิรดี โพธิพงศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109

107 อรยา สุขนิตย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 085

108 อังคณา ใสเกื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 103

109 อุไรวรรณ เพ็ชรกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 071

110 ดุสิต อังธารารักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 161

111 โยธิน กัลยาเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 160

112 ฉัตรพงศ ชูแสงนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ 133

113 สมพร รัตนพันธ โรงพยาบาลท่าศาลา ขาด ขาด

114 เกษตรศักดิ์ ล่วนเส้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขาด ขาด

115 สอาด สมกระบวน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 177

116 สมฤดี ศรีวับ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 178

117 มุขรินทร ทองหอม พยาบาลศาสตร์ 028



118 นิดารัตน ชูวิเชียร พยาบาลศาสตร์ 029

119 อุไร จเรประพาฬ พยาบาลศาสตร์ ขาด ขาด

120 ปฤษดาพร ผลประสาร พยาบาลศาสตร์ ขาด ขาด

121 รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ พยาบาลศาสตร์ 045

122 ธิดารัตน  เอกศิรินิมิตร พยาบาลศาสตร์ 061

123 กำไล สมรักษ พยาบาลศาสตร์ 066

124 นัยนา หนูนิล พยาบาลศาสตร์ 101

125 นันทพร กลิ่นจันทร พยาบาลศาสตร์ 119

126 อรทัย  นนทเภท พยาบาลศาสตร์ 127

127 เจนเนตร พลเพชร พยาบาลศาสตร์ 136

128 จันทนา  คันธิก พยาบาลศาสตร์ ขาด ขาด

129 ชุดา พรหมเพ็ญ พยาบาลศาสตร์ ขาด ขาด

130 สันติ เพชรนุย พยาบาลศาสตร์ ขาด ขาด

131 สุภาวดี แก้วนรา พยาบาลศาสตร์ ขาด ขาด

132 Sandeep Lloyd Kachchhap พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ขาด ขาด

133 Hungpungwo Ringphaso Zimik พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) 005

134 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 008

135 ลักษณนารา ขวัญชุม พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 019

136 Mark Bedoya Ulla พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 021

137 พัชรพร สาลี พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 022



138 ณศิตา คงทวี พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ขาด ขาด

139 Thinley Wangdi พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) 003

140 มารค เทเวย พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) 207

141 Nguyet Anh Nguyen พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN)

142 ทรงพันธ จันทรทอง พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 204

143 ฮารีซอล ชุนอินคีรี พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ขาด

144 รุงเรือง จันทา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 206

145 ปาลิกา เวชกุล แพทยศาสตร์ 024

146 รสรินทร แหยมประเสริฐ แพทยศาสตร์ 025

147 สรอยเพชร  เนตรอนงค แพทยศาสตร์ 026

148 คมกริช เอี้ยวสกุล แพทยศาสตร์ 031

149 ลัดดาวรรณ ละเลิศ แพทยศาสตร์ 033

150 กุลดาวรรณ จันออน แพทยศาสตร์ 037

151 สิตานัน ยุวลักษณะกุล แพทยศาสตร์ ขาด ขาด

152 พิระดา ยินเจริญ แพทยศาสตร์ 039

153 ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน แพทยศาสตร์ 041

154 สัตยาวรรณ ขวัญเมือง แพทยศาสตร์ 046

155 อนัญญา สุพรรณพงค แพทยศาสตร์ 047

156 สุจิตรา สมุหเสนีโต แพทยศาสตร์ 058

157 ธีระพันธ สงนุย แพทยศาสตร์ ขาด ขาด



158 สุรศักดิ์ นาควิโรจน แพทยศาสตร์ 095

159 ปรเมท เหมรชตนนท แพทยศาสตร์ ขาด ขาด

160 สุนทราภรณ หันตุลา แพทยศาสตร์ 097

161 เพ็ญพรรณ  เลิศวัฒนชัย แพทยศาสตร์ 120

162 ณัญศศรณ  ขุนสวัสดิ์ แพทยศาสตร์ ขาด ขาด

163 ณัชนนท  อิ่มดวง แพทยศาสตร์ 146

164 ประสิทธิ์ นาเอก แพทยศาสตร์ 203

165 อภิชาต อธิไภริน เภสัชศาสตร์ 001

166 สมชาย สวัสดี เภสัชศาสตร์ 002

167 ปาจรีย ศักดิเศรษฐ เภสัชศาสตร์ 013

168 กรวิทย อยูสกุล เภสัชศาสตร์ ขาด ขาด

169 Amit Jaisi เภสัชศาสตร์ ขาด ขาด

170 ธิพาพรรณ พลายดวง เภสัชศาสตร์ 055

171 นัจมีย อดุลยรัตน เภสัชศาสตร์ 056

172 น้ำฟา เสริมแกว เภสัชศาสตร์ 132

173 บุณฑรี ศิริวาริน เภสัชศาสตร์ 147

174 บุษบรรณ สุขกาญจน์ เภสัชศาสตร์ 202

175 สุกัญญา สุวรรณปาน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 175

176 นันทิกา จันทร์วิทัน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 171

177 ชนกนันท์ กาญจนวิวิน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 172



178 ยมลพร ทองสม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 174

179 จิรภัทร์ เพชรทอง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 173


