
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด สํานักงานอธิการบดี

2 นายพีระวิทย  กล่ําคํา ผูอํานวยการกองกฎหมาย

3 นางสาวกัญชพร จันทรเขียว U2T

4 นางสุจิตรา ยอดเสนหา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท สถาบันวิจัยและพัฒนา

6 นายฐิติกร วงคเลื่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 นางสาวมนตทิชา รัตนพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนา

8 นางสาวณัฏฐินันท มโนรัตน สถาบันวิจัยและพัฒนา

9 นางสาวศิริชล บัวบุญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 นางสาวศุณิสา สุขเกิด สถาบันวิจัยและพัฒนา

11 แพรทรัพย  ถนัดไร สถาบันวิจัยและพัฒนา

12 นางสาวอริสรา สุดสระ สถาบันวิจัยและพัฒนา

13 นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน สถาบันวิจัยและพัฒนา

14 นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ สถาบันวิจัยและพัฒนา

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 นายณัฐวุฒิ เที่ยงตรง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2 ผศ.ธงเทพ ศิริโสดา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

3 ผศ.ณวัสน ฐานวิสิฐพล คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4 ผศ.พิมพณภัท จันทรศรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร

5 นางสาวพรนภา พรพันธุไพบูลย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 ดร.พิมอร แกวแดง คณะศิลปศาสตร

2 นายมนตชาตรี เกตุมุณี คณะศิลปศาสตร

3 ดร.วัฒนา   ทนงคแผง คณะศิลปศาสตร

4 ดร.ณัฐฐิณีภรณ ปงแกว คณะศิลปศาสตร

5 รศ.ดร.พิมพนภัส ภูมิกิตติพิชญ คณะศิลปศาสตร

6 ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ คณะศิลปศาสตร

7 ผศ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน คณะศิลปศาสตร

8 ดร.จีณัสมา ศรีหิรัญ คณะศิลปศาสตร

9 ผศ.ยุวดี กวาตระกูล คณะศิลปศาสตร

10 ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร คณะศิลปศาสตร

11 นายสรณสิริ  รวีโรจนวรกุล คณะศิลปศาสตร

12 นายยุทธพงษ เมษพันธุ คณะศิลปศาสตร

13 ดร.ไกรฤกษ คลายสีแกว คณะศิลปศาสตร

14 นางสาวบุศรา ตั้งศิริพัฒนภรณ คณะศิลปศาสตร

15 นางสาวกนกภรณ  ครุฑภาพันธ คณะศิลปศาสตร

16 รศ.ดร.จิรวัฒน เพชรรัตน คณะศิลปศาสตร

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 ผศ.วาที่รอยตรีหญิง ปญจลักษณ  หรีรักษ คณะศิลปกรรมศาสตร

2 ศ.ดร.สมพร ธุรี คณะศิลปกรรมศาสตร

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร

2 ผศ.ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร คณะวิศวกรรมศาสตร

3 ผศ.ดร.วีราภรณ ผิวสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร

4 ดร.ปรกช สิริสุวัณณ คณะวิศวกรรมศาสตร

5 ดร.นารีรัตน จริยะปญญา คณะวิศวกรรมศาสตร

6 ผศ.ดร.รินลดา สิริแสงสวาง คณะวิศวกรรมศาสตร

7 ดร.นิชนันท พานสรอย คณะวิศวกรรมศาสตร

8 ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร

9 นางสาววิภาวดี รักบํารุง คณะวิศวกรรมศาสตร

10 ดร.นรรจพร เรืองไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร

11 ผศ.อรทัย ตั้งสิรินฤนาท คณะวิศวกรรมศาสตร

12 ผศ.จันทนา สุดแดน คณะวิศวกรรมศาสตร

13 ผศ.ศรีประไพ  จุยนอย คณะวิศวกรรมศาสตร

14 ดร.ลีนา ปรัก คณะวิศวกรรมศาสตร

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2 ดร.สุคนธทิพย ดิษฐเจริญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3 ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4 นางสาวสุมนา  ปานสมุทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5 ผศ.ดร.เนตรนภิส แกวชวย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6 ดร.วลีวรรณ แฉงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7 ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8 ผศ.ดร.สิงหโต สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9 ดร.เจตนิพิฐ บอทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

10 ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ลอมทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11 ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

12 ผศ.ดร.จิราภรณ  อนันตชัยพัทธนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

13 ดร.เจตนิพิฐ บอทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

14 นางสาวเกศสุดา เงินสมบัติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

15 ผศ.ดร.นพรัตน พุทธกาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

16 ดร.ประภาพร พงษไทย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

17 ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

18 ดร.พนารัตน ทองเพิ่ม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

19 ดร.ขวัญใจ  กลิ่นจงกล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

20 ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

21 ผศ.ฐิตยา  ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

22 ดร.จีราวดี พุมเจริญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

23 ผศ.ดร.ธิปตย โสตถิวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

24 ผศ.ดร.วิมลมาศ บํารุงเศรษฐพงษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

25 ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

26 รศ.ดร.วิยดา คําเอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

27 ผศ.ดร.กมลรัตน สมบุตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 ดร.ณัฐยา ศรีทะแกว คณะพยาบาลศาสตร

2 นายจักรพันธ  ประสมทรัพย คณะพยาบาลศาสตร

3 ผศ.ดร.พิไลลักษณ  โรจนประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร

4 ผศ.ดร.พัชราภัณฑ  ไชยสังข คณะพยาบาลศาสตร

5 นายนิยม  มาชมภู คณะพยาบาลศาสตร

6 นางสาวณิศาพิชญาภัค มีสมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร

7 ผศ.อุษา โถหินัง คณะพยาบาลศาสตร

8 นายอนุสรณ แนนอุดร คณะพยาบาลศาสตร

9 นางวรรัตน มากเทพพงษ คณะพยาบาลศาสตร

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 ดร.กัตตกมล  พิศแลงาม คณะบริหารธุรกิจ

2 ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ

3 ผศ.จุฑาทิพย  สองเมือง คณะบริหารธุรกิจ

4 ผศ.จิระพันธ ชูจันทร คณะบริหารธุรกิจ

5 ผศ.ณัฐพงษ สีบุญเรือง คณะบริหารธุรกิจ

6 ดร.สินิทรา สุขสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ

7 ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะบริหารธุรกิจ

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 นางพลาพร สุขเมือง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

2 รศ.ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

3 นายภารัณ ชวพันธุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

4 ดร.กัลยาณี เจริญชาง นุชมี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

5 นายสุนทร  ละอองนวล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

6 นางสาวกษินา  จีนศรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

7 นางสาววาริน วัดคราว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

8 ผศ.ดลใจ อุดมสิน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

9 นางอุไร จุยกําจร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

10 ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

11 ดร.ปริญญา บรรณเภสัช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

12 ผศ.ดร.ทศพร แสงสวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

13 ดร.สายพิน  สีหรักษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

14 ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

15 ดร.นฤมล เทพนวล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

16 นางสาวศศิพร ผลไพศาลศักดิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

17 นางสาวนวพรรษ จันทรคํา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

18 ดร.ธิดารัตน กุลณัฐรวงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

19 นายสุนทร  ละอองนวล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 ดร.สุรชัย  เตชะ เอย คณะการแพทย บูรณาการ

2 นางสาวภาวิณี เลียวบํารุงดี คณะการแพทย บูรณาการ

3 ดร.ศิรินันท ตรีมงคลทิพย คณะการแพทย บูรณาการ

4 นางสาวภัคธีมา กอนทองคํา คณะการแพทย บูรณาการ

5 นางสาวนันทภัค ตรงจันทึก คณะการแพทย บูรณาการ

6 นางสาวสายเพชร ประภาวิชา คณะการแพทย บูรณาการ

7 นางสาวปฐมาภรณ ราชวัฒน คณะการแพทย บูรณาการ

8 ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ คณะการแพทย บูรณาการ

9 ผศ.นรินทรทร พันธสวัสดิ์ คณะการแพทย บูรณาการ

10 นางสาวรสริน ทักษิณ คณะการแพทย บูรณาการ

11 นางสาวกัญญธศยา อัครศิริฐรัตนา คณะการแพทย บูรณาการ

12 ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ คณะการแพทย บูรณาการ

13 นางสาวยุพา คงพริก คณะการแพทย บูรณาการ

14 นางสาวลัดดาวัลย ชูทอง คณะการแพทย บูรณาการ

15 นางสาวพัชราภา โสมา คณะการแพทย บูรณาการ

16 นางสาวปยภรณ ประสมสาสน คณะการแพทย บูรณาการ

17 นางสาวพรทิพย ตันติวงศ คณะการแพทย บูรณาการ

18 นางสาวนันทรัตน วิทูรากร คณะการแพทย บูรณาการ

19 นางสาวศิริกันยา สยมภาค คณะการแพทย บูรณาการ

20 นางสาวปฐมาภรณ ราชวัฒน คณะการแพทย บูรณาการ

21 นางสาวภัสสฐลกมน ผดุงพรรค คณะการแพทย บูรณาการ

22 นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ คณะการแพทย บูรณาการ

23 นางสาวธีรารัตน ภุมรินทร คณะการแพทย บูรณาการ

24 นายวิภูภัทร บูรณะสุคนธ คณะการแพทย บูรณาการ

25 นางสาวปาริชาติ แปลงไธสง คณะการแพทย บูรณาการ

26 นางสาวเบญจวรรณ โสภา คณะการแพทย บูรณาการ

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 นายอัครเดช ทองสวาง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

2 ผศ.วิภูษิต เพียรการคา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3 นางสาวกุลภัสสร กาญจนภรางกูร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4 ผศ.สุพรรณิการ ยองซื่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

5 ผศ.นวพรรษ การะเกตุ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 นายฤทธิเดช เรืองวิเศษ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

2 ผศ.ดร.อรวัลภ อุปถัมภานนท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

3 นางสาวโสภิดา วิศาลศักดิ์กุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

4 นางสาวเพียงธาร ไชยสิงกาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

5 นายดุสิต บุหลัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

6 ผศ.ดร.เลอลักษณ   เสถียรรัตน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

7 นายชนัญชิดา ณะสม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน หมายเหตุ

1 ผศ.ดร. วรินธร พูลศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2 นางสาว กนิษฐา  สุข เกิด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) เพื่อประกอบการออกใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผูที่เขารับการอบรมโครงการการพัฒนาจริยธรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและดานสังคมศาสตร" (HSP)
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