
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Social Science and Behavioral Research 
จัดโดย ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 

วันเสาร์ที ่28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อหน่วยงาน 
1. นางพยอม สินธุศิร ิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. นางสาวเพ็ญนภา อาวะสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 
3. นางสาวนันธิชา เรือนนา โรงเรียนบ้านค านกกก สพป. นพ เขต 2 
4. นางสาวธารารตัน์ มหาพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. นางสาวสุดารัตน์ เพียรโคตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 
6. อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต ์ สาขาวิคณติศาสตรศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
7. นายจักรพันธ์ นามบุดด ี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
8. นางสาวสร้อยสุดา ราชอินทร ์ สพป.นพ.1/บ้านวังกะเบา 
9. นางสาว สุวิชาดา สุนันทา โรงเรีบ้านหนองหญ้าไซ 
10. นายกฤษฎา วันนาพ่อ มหาวิทยาลยันครพนม 
11. นางสาวสิรมิา ภาวงค ์ โรงเรียนบ้านหนองตากวย 
12. นายณัฐพล เรือนมงคล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
13. นางสาวปรียาภรณ์ ตะวะนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
14. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
15. นางอารีรัตน์  มัฐผา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
16. นายสงกรานต์ ยืนยั่ง โรงเรียนมัธยมพัชรกติิยาภา๑นครพนม 
17. นายสุรยิา ราศร ี โรงเรียนโพนสวางนาง้ิววิทยา 
18 นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19. นายสมหวัง หล้าสมบัต ิ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.นครพนม 
20. นางสาวจิรานุช อุบัวบล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
21. นางสาวสิรินภา อุปละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
22. นางสาวรรลิฎา ศรีสงค ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
23. นายปรีชา แก้วบางทราย โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป.สกลนคร เขต 3 
24. นางสาวจุฑารตัน์ หาญมนตร ี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
25. นางสาวสลักดาว ไตรินทร ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
26. นางสาวศิริวัฒน์ โทจันทร ์ สพป.มุกดาหาร 
27. นางสาวอรอุมา ขอบชัยแสง โรงเรียนนาทมวิทยา 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อหน่วยงาน 
28. นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 
29. นางสาวภิญญดา ไชยพิเดช โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ 
30. นายทัศนะ คล่องด ี โรงเรียนบ้านชะโนด1 
31. นางสาวจิระนันท์ ก่ าเสริฐ รร.วัดใหม่ผดุงเขต 
32. นางสาวรุ่งนภา ชัยบด โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 
33. นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
34. นางสาวนลินี หมู่หมื่นศร ี วิทยาลัยธาตุพนม 
35. ประสพสุข สร้อยทอง วิทยาลัยธาตุพนม 
36. ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
37. นางสาวชนกพร จักรชุม มหาวิทยาลยันครพนม 
38. ผศ.บัญชา ใต้ศรีโคตร วิทยาลัยธาตุพนนม 
39. นางสาวชไมพร ไทยด ารงเดช มหาวิทยาลยันครพนม 
40. นางสาววิศิษฎา นวลม ี คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
41. นางสาวสกาวลักษณ์ สิงห์ชา โรงเรียนบ้านนิคม 
42. นางสาวกนกพร กองเพชร โรงเรียนบ้านนิคม สพป.อ านาจเจริญ 
43. เจษฎา ไชยตา คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
44. นางสาวอัจฉราพร ปติิพัฒน์ วิทพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลยันครพนม 
45. นายภาณุพงศ์ ผลเจรญิ สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
46. นางสาวนิสากร ศรีธัญรัตน ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม 
47. นายภากร พันธุพาน คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม 
48. นางปริษา ตั้งสกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
49. เจตณรงค์ วรฮาด มหาวิทยาลยันครพนม 
50. นายรัตติพงษ ์ต้นน้อย โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 
51. นางสาวรัชนี ศรีสุธรรม โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 
52. นางสาวอินทุอร โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน สพป.นครพนมเขต1 
53. นางสาวรตรี  กองเพชร มหาวิทยาลยันครพนม 
54. นางสาวอรนิภา ธนฤทธ์ิกุล โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป.นครพนมเขต 2 
55. นายชัยวัฒน์ อินไชยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
56. นางสาวปุณยนุช ชูเสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
57. ภัทรภรณ์ ไปปลอด โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 
58. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
59. นายอนุพงษ ์พรมเมือง โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 
60. นางสาวณิชานันท ์ มูลสุวรรณ ์ ส านักงานเขตพื้นท่ึการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
61. นางสาวโยทะกา อันทะหวา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
62. ชูติกานต์ ช่วยแท่น คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
63. นายสิปปนนท ์เพียรวิชา โรงเรียนบ้านโคกบริการสันก าแพง 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อหน่วยงาน 
64. นายศุภสิทธ์ิ วงศ์เทพ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 
65. นางนิรมล สมัมตัตะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
66. พัชน ีฤกษ์ใหญ่ รพ มุกดาหาร 
67. นางนิรมล สมัมตัตะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
68. นางสุรีย์พร ไกรสิน สพป.นพ2/รร.บ้านป่าหว้าน 
69. นางสราญ์นันต์ โสภาพ  รพ.โพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 
70. นายพัชรพงษ ์ภูเบศรพีรวสั คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
71. นางสาวพิกุลทอง  ยะสุรยี ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามา้ 
72. นาง วารุนี จันทะยา โรงพยาบาลมุกดาหาร 
73. ธนิตา ราชชมภ ู คณะครุศาสตร ์
74. นางสาวกฤติกา ชุณห์วิจติรา คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม 
75. นายสุรชาติ ค ากรฤๅชา โรงเรียนบ้านกลางน้อย 
76. นางสาวกษมา ประเสริฐสังข ์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
77. อภิรดา ศรีนา รพ โพนนาแก้ว 
78. นางสาวพิรุณลักษณ์ บญุตะหล้า รพ.โพนนาแก้ว 
79. กัลยา ไชยเพชร เอ็มเอเอคอนซลัแตนท์จ ากัด 
80. นางณัฐชนันท์ ดวงก้งแสน ร.พ.โพนนาแก้ว 
81. นางสิริรักษ์ มสีุข โรงพยาบาลมุกดาหาร 
82. นางสราญ์นันต์ โสภาพ รพ.โพนนาแก้ว 
83. สุภัทรา เขยีวศร ี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
84. นางสาวจามจรุี อินไชยา โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป.มุกดาหาร 
85. พ.อ.ต.จักรกฤษณ์ ดาบโสมศร ี เทศบาลต าบลค าตากลา้ 
86. นางรัชนีกร ผิวสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ 
87. นายอติวิชย์ ศรีจันทร ์ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 
88. นางสาวระวีวรรณ ลุงไธสง โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 
89 นายสิรเิอนก นามอั้ง รร.บ้านนาสะแบง 
90. นางสุฑามาศ ป้อมศิลารัตน ์ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 
91. นางสาวอรพิน ปัททุม โรงเรียนบ้านชะโนด 1 
92. นางสาวภัควดี รักษ์โคตร โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 
93. นางสาวกันธิยา เมืองโคตร โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูม ิ
94. นายอนุชิต วงศ์พิลาน ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดกาฬสินธุ์/ส านักงานปศสุัตว์อ าเภอฆ้องชัย 
95. นางดอกจันทร์ กัลยาณลาภ โรงพยาบาลมุกดาหาร 
96. นางกรุณา พัศระ โรงพยาบาลมุกดาหาร 
97. นางสาวกนกพร รอดเขยีน วิทการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
98. นางศิริพร เผ่าภูธร โรงพยาบาลศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
99. นางสาวภิรมณญ์า โรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อหน่วยงาน 
100. นางสาวจิตรลดา โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวทิยา 
101. สรยา จีนสุข คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ม.นครพนม 
102. นางสาวปรางทิพย ์มั่นธร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
103. ผศ.ดร.พระมหาสนอง ปัจโจปการ ี วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
104. นางสาวศศิธร ล่องเลิศ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
105. พระครูศรีปรยิัติการ วิทาลัยสงฆ์นครพนม 
106. พระวิระพันธ์ เสียงเย็น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
107. พระครสูุวรรณทัศนาธร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
108. นางสาวเพ็ญศริิ พันพา ม.ธรรมศาสตร ์
109. นายชัชวาล แสงฤทธิ์ คณะเกษตรและเทคโนโลย ี
110. นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
111. นางสาวศิริภรณ์ เหมะธลุิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
112. นางสาวยุพา นวนแดง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 
113. สิริภมูิ พรหมกลู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 
114. นายสมชัย วะชุม วิทยาลัยนาหว้า 
115. นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลยันครพนม 
116. นายยชญ์ธเนศ อัปทัง โรงเรียนร่มเกล้า 

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศนี้ กรุณาตรวจสอบค าน าหน้าช่ือ (ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ นาย นาง นางสาว)
ช่ือ-สกุล เพื่อความถูกต้องในการจัดท าใบเกียรติบัตร 

2. ผู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมเงิน จ านวน 100 บาท เพื่อช าระค่าจัดท าปกเกียรติบัตร
(ส าหรับผู้ที่ประสงค์รับปกเกียรติบัตร) 

3. เอกสารประกอบการอบรมจัดท าในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR code
(ในวันฝึกอบรม) 

4. หากมีความประสงค์จะยกเลิกการเข้าอบรมให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันอบรมอย่างน้อย 5 วันท าการ
มิฉะนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเข้าร่วมการอบรมในหลักสตูรอื่นของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
นครพนม 

5. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จึงจะได้ใบเกียรติบัตรส าหรับ
ผู้ผ่านการอบรม และเกียรติบัตรมีระยะเวลาในการรับรอง 5 ปี 

6. การติดต่อประสานงาน: พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม โทรศัพท์มือถือ 086-9026220 หรอื E-mail : Ethicsrdi@npu.ac.th 


