
ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

1 นายมนตรี บุญญะยูวะ
บริษัทโชติวัฒน์อุตสำหกรรมกำรผลิต 2 นีรนาฏ ศุภรานนท์

3 ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
4 รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
5 อ.ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
6 อ.โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 7 ดร.สมฤดี ยอศิลป์
8 อ.ฐิติมา รัตนพงษ์
9 ผศ.ดร.บ ารุง ศรีนวลปาน
10 ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
11 ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
12 ผศ.สุชาดา การะกรณ์
13 อ.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ คณะครุศาสตร์ 14 ดร.จงกล บัวแก้ว 
15 ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง
16 ผศ.ไพศาล คงเรือง
17 ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์
18 อ.กีรกิต จิตสมบูรณ์
19 อ.ชนางลักษณ์ ขุนทอง
20 ดร.โชติกา รติชลิยกุล
21 ดร.ปนัดดา ศิริพานิช
22 อ.อรทัย ไพยรัตน์
23 ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง
24 ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร
25 ดร.นัยนา โง้วศิริ
26 อ.พิราสินี ขัยคุณทวีโชติ
27 อ.อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล
28 ดร.ชูตา แก้วละเอียด
29 ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร
30 อ.ณฐวรท บุญรัตนา
31 อ.ธนพร อิสระทะ
32 อ.เยาวลักษณ์ เต้ียนวน
33 ดร.อัจฉรา เพ่ิม
34 อ.วัชราภรณ์ พัทคัน

วิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ 35 ดร.นิรัญญา บุญต้ิน
36 ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข
37 ดร.เกรียงศักด์ิ รัฐกุล
38 ดร.จีรนันท์ แก้วมา

หน่วยงำน/องค์กร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วข.ตรัง

มหำวิทยำลัยทักษิณ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
วันท่ี 24 - 25 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC อำคำร1) 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ให้ ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2562 หมดอำยุ 25 เมษำยน 2564)

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุลหน่วยงำน/องค์กร

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
วันท่ี 24 - 25 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC อำคำร1) 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ให้ ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2562 หมดอำยุ 25 เมษำยน 2564)

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ 39 ดร.ภารดา อุทโท
40 ดร.สุวลี ชูวาณิชย์
41 ดร.สุวิมล ศิริวงศ์
42 ดร.ไสว บัวแก้ว
43 ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
44 ดร.เสาวณี ทับเพชร 
45 นางจารุวรรณ เพชรรักษ์
46 น.ส.ธันวลี สุขย่ิง
47 นายสมชาย สัมปชาโน

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี 48 ดร.จ าเนียร ประทุมชาติภักดี
คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 49 ดร.ดุษฎี หม่ืนห่อ

50 น.ส.จอมกานต์ ณ พัทลุง
51 ดร.ชลทิต สนธิเมือง
52 ดร.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์
53 น.ส.พิไลพรรณ ไชยรักษ์
54 ดร.ศิริขวัญ มณี
55 น.ส.สินีนาฏ สันพินิจ
56 น.ส.หัทยา คงสุข
57 รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
58 น.ส.ทศวรรณ รัญเพชร
59 ทพญ.ปานแก้ว ยักกะพันธ์
60 ผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
61 ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร

คณะพยาบาล ศาสตร์ 62 น.ส.พิศมัย  บุติมาลย์
63 อ.กนกวรรณ หวนศรี
64 อ.เกณิกา จิรัชยาพร
65 อ.จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว
66 ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล
67 ดร.ตรีนุช พุ่มมณี
68 อ.ตาณิกา หลานวงค์
69 ผศ.ดร.เบญญาภา ธิติมาพงษ์
70 ผศ.ดร.ประภาพร ชูก าเหนิด
71 อ.ปุณยนุช สุทธิพงค์
72 อ.ผลิดา หนุดหละ
73 ผศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธ์ุ
74 อ.พิมพ์พนิต ภาศรี
75 ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
76 อ.รังสินันท์ ขาวนาค

คณะการแพทย์แผนไทย

คณะทรัพยากธรรมชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุลหน่วยงำน/องค์กร

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
วันท่ี 24 - 25 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC อำคำร1) 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ให้ ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2562 หมดอำยุ 25 เมษำยน 2564)

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะพยาบาล ศาสตร์ 77 ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช
78 อ.วิลาวรรณ คริสต์รักษา
79 ผศ.ดร.ศศิกานต์ กะละ
80 น.ส.ศิริมาศ ภูมิใชยา
81 รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
82 ผศ.อังศุมา อภิชาโต
83 ผศ.ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ
84 อ.กิรณา ภักดีฉนวน
85 รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
86 ดร.ยงยุทธ์ เทพรัตน์
87 ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์
88 ดร.ดรณีกร สุปันตี
89 ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์
90 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ
91 ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง
92 ดร.ฐาปนี เริงฤทธ์ิ
93 ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ
94 น.ส.ต่วนฮาวันตีร์ ซาฮาบุดดีน
95 ดร.นวิยา ฮุยเป้า
96 รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
97 ดร.วนิดา เลิศวิทยานนท์
98 น.ส.สิริกันยา อนันตเสนา
99 อ.นงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์
100 ดร.นิฟารีดา เสมอภพ
101 น.ส.ปัญชลิกา เดชะมาก
102 ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ
103 ผศ.ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 
104 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี
105 น.ส.อนัญญา ยะฝา
106 น.ส.กันติยา เพชรสง
107 น.ส.สินีนาถ สุขไกว
108 ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ
109 ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
110 ดร.ปรียา เดชอรัญ

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

111 ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง

112 ดร.กฤติยา ดวงมณี
113 อ.กานต์พิชชา ดุลยะลา

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ตรัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเภสัชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุลหน่วยงำน/องค์กร

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
วันท่ี 24 - 25 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC อำคำร1) 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ให้ ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2562 หมดอำยุ 25 เมษำยน 2564)

114 น.ส.บูชิตา อารียาภรณ์
115 ดร.สมชาย รัตนคช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116 อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต
117 อ.ณภัทร รัตนมา          
118 อ.สุไรนี สายนุ้ย    
119 ดร.อรชา รักดี                  
120 ดร.ฮาฟีส สาและ              
121 ดร.ปฐมารัตน์ รัตนช่วย
122 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
123 อ.รอดียา มะนอ
124 อ.วานีตา เสมชูโชติ
125 ดร.ศุภรดา สุรพันธนากร
126 น.ส.อุษณีย์ อภิบาลแบ
127 อ.ชุมพร หนูเมือง
128 อ.เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ
129 ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว

สถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 130 นายอิมรอน ซาเหาะ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 131 ดร.จินดา สวัสด์ิทวี
โรงพยำบำลสะเดำ 132 น.ส.ดนุนารถ ชมธวัช
โรงพยำบำลสำรภี 133 น.ส.วรัญญา มะโนใจ

134 พญ.จิราวรรณ ชูทิพย์
135 พญ.ปนัดดา โคนันท์
136 พญ.ปุณณดา สุไลมาน
137 พญ.พวงเพชร ศิริเลิศธนานนท์
138 พญ.วนิดา เสนเนียม
139 นายทรรศวิช ค าเจริญ
140 น.ส.อรอนงค์ คงสวัสด์ิ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 141 นายนพดล ละอองวิจิตร
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี 142 นางธัณภ์วรัตน์ จันทร์นวล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลสงขลำ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ปัตตำนี

คณะรัฐศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย 1 นางอารินี ทองคง

2 รศ.ทพญ.สายใจ ตัณฑนุช

3 ศ.ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล

4 นายเขมรัฐ เขมวงศ์

5 น.ส.ทศวรรณ รัญเพชร

คณะนิติศาสตร์ 6 อ.กิตติยา พรหมจันทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ 7 ดร.ตรีนุช พุ่มมณี

8 ผศ.ดร.เบญญาภา ธิติมาพงษ์

9 รศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์

10 ดร.วริศรา โสรัจจ์

11 ดร.วีณา คันฉ้อง

12 ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว

13 ผศ.อังศุมา อภิชาโต

14 ผศ.ดร.กันตพร ยอดใชย

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 15 อ.จิตรานันท์ กุลทนันท์

16 นางปาริฉัตร พรมนุกูล

17 น.ส.ปิติมา ถิรโชติชัยกุล

18 ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล

19 ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์

คณะวิทยาศาสตร์ 20 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์ 21 นางสิริกาญจน์ ไชยพูน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 22 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และอาหารสุขภาพ

23 ผศ.ดร.วัชรี สีห์ช านาญธุระกิจ

ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์ฯ 24 รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

คณะศิลปศาสตร์ 25 ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
เร่ือง หลักจริยธรรมพ้ืนฐำน และกำรทบทวนพิจำรณำโครงกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และด้ำนสังคมศำสตร์

วันท่ี 25 - 26 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ฯ (LRC) (ให้ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน 2562 หมดอำยุ 26 มิถุนำยน 2564)

หน่วยงำน/องค์กร

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

mailto:ดร.weena.k@psu.ac.th#


ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
เร่ือง หลักจริยธรรมพ้ืนฐำน และกำรทบทวนพิจำรณำโครงกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และด้ำนสังคมศำสตร์

วันท่ี 25 - 26 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ฯ (LRC) (ให้ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน 2562 หมดอำยุ 26 มิถุนำยน 2564)

หน่วยงำน/องค์กร

26 ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

27 อ.สุทธิดา พรจ าเริญ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ปัตตำนี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 28 น.ส.โชติกา จันทวงศ์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์      
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการศึกษา

29 ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ปัตตำนี 30 ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร

31 ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์

32 รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล

คณะศึกษาศาสตร์ 34 ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 รศ.ดร.พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา 36 นางชุติมา ยอดเก้ือ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 37 ดร.เอกญา แววภักดี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ คณะครุศาสตร์ 38 อ.วรรณี กองพิธี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 39 ดร.อุรารัตน์ ปานรอด

40 ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ

41 ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร

วิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ 42 ดร.นิรัญญา บุญต้ิน

43 ดร.ธิวาริ โอภิธากร

44 ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ 45 ดร.เสาวณี ทับเพชร

46 ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ คณะนิติศาสตร์ 47 ผศ.วรา บุญพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ 48 ผศ.นิติยา ศรีพูล

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ 49 ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์ก่ิงทอง

คณะรัฐศาสตร์ 50 อ.คัมภีร์ ทองพูน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยทักษิณ



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
เร่ือง หลักจริยธรรมพ้ืนฐำน และกำรทบทวนพิจำรณำโครงกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และด้ำนสังคมศำสตร์

วันท่ี 25 - 26 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ฯ (LRC) (ให้ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน 2562 หมดอำยุ 26 มิถุนำยน 2564)

หน่วยงำน/องค์กร

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51 ดร.กัลยา ตันสกุล

52 อ.พรเพ็ญ อ านวยกิจ

53 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์

54 อ.วิมล งามย่ิงยวด

55 อ.สายสุดา สุขแสง

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 56 ดร.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย

57 นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา

58 รศ.ทัศนีย์ ประธาน

59 ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี

โรงพยำบำลพัทลุง 60 น.ส.ขนิษฐา สงนุ้ย

61 น.ส.พัชรี ชูทิพย์

ส านักการพยาบาล 62 น.ส.ผนิตา ศรีวโย

วิจัยและพัฒนาการทางพยาบาล 63 น.ส.ณัฏฐิกา แซ่แต้

64 นางธัญญา ว่องไวรัตนกุล

65 นายปราโมทย์ จินสกุล

66 น.ส.รอพีด๊ะ เบ็ญหะยียูโซ๊

กลุ่มงานเภสัชกรรม 67 นางสุนทรี พิทักษ์ธรรม

งานไตเทียม 68 นางนวรัตน์ รักชาติ

ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาช้ันคลินิก 69 น.ส.จุฑากรณ์ รัตนพันธ์ุ

ภาควิชการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 70 น.ส.จิรกานต์ พันธ์ฤทธ์ิด า

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 71 น.ส.ดาลินา ส าแดงสาร

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 72 ดร.ศิริวรรณ ชูก าเนิด

73 น.ส.นวพร ด าแสงสวัสด์ิ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส กลุ่มพัฒนาการศึกษา 74 น.ส.ฮูไซมะห์ กือเด็ง

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 75 นางมณี แพทย์พงศ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 76 นายอัฐพงค์ คงช่วย

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
วข.นครศรีธรรมรำช

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี วข.สงขลำ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยำบำลยะลำ

โรงพยำบำลสงขลำ

ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
เร่ือง หลักจริยธรรมพ้ืนฐำน และกำรทบทวนพิจำรณำโครงกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และด้ำนสังคมศำสตร์

วันท่ี 25 - 26 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ช้ัน 14 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ฯ (LRC) (ให้ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน 2562 หมดอำยุ 26 มิถุนำยน 2564)

หน่วยงำน/องค์กร

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 77 น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์

78 นพ.อนุรักษ์ สารภาพ



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล
คณะท ำงำนยุทธศำสตร์พัฒนำอ ำเภอเทพำท่ีย่ังยืน 1 นายคารม ทองหนูรุ่ง
บริษัทโชติวัฒน์อุตสำหกรรมกำรผลิตจ ำกัด 2 นีรนาฏ ศุภรานนท์

3 ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค
4 ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
5 ผศ.ดร.จินตนา กสินันท์
6 รศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 7 นางจาริยา สุทธินนท์

สาขาวิชาการพัฒนาท่ีย่ังยืน 8 พระปลัดธวัช สน.ติธม.โม (ระตะนิล)

9 ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์
10 อ.พูนพิศ ธิตินันทน์
11 ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ

มหำวิทยำลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 อ.ภัทราพร บุญมี
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ วข.สตูล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 13 ดร.เฉลิมศักด์ิ บุญน า
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 14 ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ

15 ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
16 ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 อ.เพ็ญนภา จันทร์แดง
คณะวิทยาการจัดการ 18 ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 19 ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.หำดใหญ่ 20 ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข

21 รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม
22 รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธ์ิ
23 ผศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธ์ุ
24 ผศ.ดร.พิสมัย วัฒนสิทธ์ิ
25 ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช
26 ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว
27 รศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์
28 ผศ.ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี
29 รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
30 ผศ.อังศุมา อภิชาโต

คณะแพทยศาสตร์ 31 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
32 นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ
33 น.ส.พรพิมล ปิลันธนาภรณ์
34 น.ส.สุวรรณภา ทวีสินธ์
35 น.ส.กมลวรรณ สงเคราะห์
36 นางโสภิณ แก้วสลับศรี
37 น.ส.อัญชลี สรเกตุ
38 นายศุภกฤษฎ์ เช้ือแก้ว

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง Human subject protection และจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมและพฤติกรรมศำสตร์

วันท่ี 29 - 30 สิงหำคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ช้ัน 3 อำคำรปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ (ให้ ณ วันท่ี 30 สิงหำคม 2562 หมดอำยุ 30 สิงหำคม 2564)

สังกัด : คณะ/หน่วยงำน

มหำวิทยำลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม

คณะพยาบาลศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง Human subject protection และจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมและพฤติกรรมศำสตร์

วันท่ี 29 - 30 สิงหำคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ช้ัน 3 อำคำรปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ (ให้ ณ วันท่ี 30 สิงหำคม 2562 หมดอำยุ 30 สิงหำคม 2564)

สังกัด : คณะ/หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.หำดใหญ่ 39 น.ส.พิมพ์พณิต จันทโรจน์

40 รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
คณะวิทยาการจัดการ 41 อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธ์ุ

42 อ.ดวงธิดา พัฒโน
43 ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ จินดาบถ
44 ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล
45 ผศ.ดร.สมพร คุณวิชิต
46 ดร.สุนันทา เหมทานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ 47 ผศ.เขมิกา อุระวงค์
48 น.ส.กนกวรรณ ศรีวิรัตน์
49 น.ส.แสงจันทร์ ป่ินกาญจนรัตน์

คณะศิลปศาสตร์ 50 ดร.กรฎา มาตยากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 51 น.ส.นันธชา ไฝทอง
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ (IGS-NFF) 52 ผศ.ดร.วัชรี สีห์ช านาญธุระกิจ

สถาบันสันติศึกษา 53 นายอุสมาน หวังสนิ
คณะทันตแพทยศาสตร์ 54 นายเขมรัฐ เขมวงศ์

55 น.ส.ทศวรรณ รัญเพชร
คณะศิลปศาสตร์ 56 Mr.Yuanxing Lai
สถาบันสันติศึกษา 57 ดร.จิราภรณ์ เรืองย่ิง

58 น.ส.นาซนีน บากาสะแต
59 น.ส.รัชนี หม่ืนรัก
60 น.ส.ชนานันท์ ศุภผลา
61 น.ส.สุภาพร สุวรรณา
62 น.ส.ศศิวิสาข์ โหสุวรรณ
63 น.ส.จุฑารัตน์ บุญเมือง
64 น.ส.หวันฮูดา ปะดุกา
65 นายอับดุลมาเละ กามา
66 น.ส.พริมา ทองวิเชียร
67 น.ส.สุธิดา งามศรีข า

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 68 ดร.พงศกร พิชยดนย์
69 ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ปัตตำนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
คณะศึกษาศาสตร์ 71 อ.ชัยยศ รองเดช

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.ภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา 72 ผศ.ดร.เกศินี ชัยศรี
73 อ.จารุวัฒน์ นวลใย
74 อ.สุรีรัตน์ จิตตเสถียร
75 อ.วรลักษณ์ บัญชา

คณะการแพทย์แผนไทย

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง Human subject protection และจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมและพฤติกรรมศำสตร์

วันท่ี 29 - 30 สิงหำคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ช้ัน 3 อำคำรปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ (ให้ ณ วันท่ี 30 สิงหำคม 2562 หมดอำยุ 30 สิงหำคม 2564)

สังกัด : คณะ/หน่วยงำน
76 ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
77 ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ คณะนิติศาสตร์ 78 ผศ.วรา บุญพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ 79 ผศ.นิติยา ศรีพูล
คณะบริหารธุรกิจ  80 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน

81 ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี
82 ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช
83 อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุววรณ
84 ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
85 ผศ.ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
86 ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน

คณะรัฐศาสตร์ 87 อ.ขภิชาติ ราชแสง
88 อ.คัมภีร์ ทองพูน
89 ผศ.ดร.นุกูล ช้ินฟัก
90 อ.พาฝัน ดูฮาเมลน์
91 อ.วฤณดา วงศ์โรจน์
92 อ.หมัดเฟาซี รูบามา
93 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
94 รศ.ทัศนีย์ ประธาน
95 อ.วิมล งามย่ิงยวด
96 ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
97 อ.ณัชญ์ศมน จิรังวรพจน์
98 ดร.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย
99 อ.วัชระ ชัยเขต

ส านักวิจัยและพัฒนา 100 นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา
โรงพยำบำลกรุงเทพ หำดใหญ่ 101 พว.จิราภรณ์ ใสบริสุทธ์ิ

102 พว.ทัศนันท์ ลภัสศุภอนันต์
103 พว.รณิดา สว่างวรรณ์
104 พว.ศรีนวล วัชรมานะกุล
105 พว.อภิญญา สุขคุ้ม
106 พว.อรทัย สะแมบากอ

โรงเรียนนรำธิวำส งานแนะแนว 107 นางอมราภรณ์ บาลทิพย์
โรงเรียนบ้ำนบัวทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 3 108 นายฟัฎลี แนโม

วิทยำลัยชุมชนสตูล 109 น.ส.ภูญดา เพชรรัตน์
110 นายอุใบ หมัดหมุด

ส านักวิชาการ 111 นางกิตติยา ฤทธิภักดี
ศำลแขวงสงขลำ 112 นายณัฐกร ยกชูธนชัย

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วข.สุรำษฎร์ธำนี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง Human subject protection และจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมและพฤติกรรมศำสตร์

วันท่ี 29 - 30 สิงหำคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ช้ัน 3 อำคำรปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ (ให้ ณ วันท่ี 30 สิงหำคม 2562 หมดอำยุ 30 สิงหำคม 2564)

สังกัด : คณะ/หน่วยงำน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส กลุ่มพัฒนาการศึกษา 113 น.ส.ฮูไซมะห์ กือเด็ง

114 นายอัฐพงค์ คงช่วย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 115 น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ
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