
 
 

รายนามผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

******************************************************************* 
 
ท่ี ชื่อ ฉายา/นามสกุล ส่วนงาน/องค์กร หมายเหตุ 
๑ พระสุธีรัตนบัณฑิต  มจร.  
๒ พระศรีสมโพธิ มจร.  
๓ พระครูรัตนสุตาภรณ์ มจร.  
๔ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา มจร.  
๕ พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ดิษสวรรค์) มจร.  
๖ พระมหาสุรศักด์ิ ปจฺจนฺตเสโน มจร.  
๗ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท มจร.  
๘ พระมหาเผ่ือน กิตฺติโสภโณ  มจร.  
๙ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร มจร.  
๑๐ พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิริ มจร.  
๑๑ พระมหาไกรสร  โชติปญฺโญ มจร.  
๑๒ พระคมสัน ฐิตเมธโส มจร.  
๑๓ พระมหาประยูร โชติวโร มจร.  
๑๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ มจร.  
๑๕ พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) มจร.  
๑๖ พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท มจร.  
๑๗ พระมหาเกรียงศักด์ิ  อินฺทปญฺโญ มจร.  
๑๘ พระมหาอุดร  อุตฺตโร (มากดี) มจร.  
๑๙ พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร มจร.  
๒๐ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ มจร.  
  



ท่ี ชื่อ ฉายา/นามสกุล ส่วนงาน/องค์กร หมายเหตุ 
๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม มจร.  
๒๒ รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง มจร.  
๒๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ  สุขเหลือง มจร.  
๒๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร   สุยะใจ มจร.  
๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม มจร.  
๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ มจร.  
๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  พรมกุล มจร.  
๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์ มจร.  
๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์ มจร.  
๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล มจร.  
๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา วิเศษ มจร.  
๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิธรรม ส าเนียง มจร.  
๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ปุริมาตร มจร.  
๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริทัต  ศรีอร่าม มจร.  
๓๔ ดร.ขวัญชนก  เหล่าสุนทร มจร.  
๓๕ ดร.เชษฐกานต์  เหล่าสุนทร มจร.  
๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา  มั่นคง มจร.  
๓๗ ดร.ล าพอง  กลมกูล มจร.  
๓๙ นายอ านาจ ทาปิน มจร.  
๔๐ นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ มจร.  
๔๑ จ.ส.ต.หญิง ดร. กนกวรรณ  ขวัญอ่อน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
๔๒ พันโท (หญิง) ดร. รัตน์มณี  สุยะใจ ส านักงานเลขานุการกองทัพบก  
๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์  สิทธิประภาพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
๔๔ รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  
๔๕ ดร.สมบัติ นามบุรี โครงการวิจัยร่วม สสส.  
๔๖ นายสายชล ปัญญชิต โครงการวิจัยร่วม สสส.  
๔๗ นางสาวนัชชา ทากุดเรือ โครงการวิจัยร่วม สสส.  
๔๘ นายภูเบศ  วณิชชานนท์ โครงการวิจัยร่วม สสส.  
๔๙ นายนนท์ปวิธ  ศรีเทพ โครงการวิจัยร่วม สสส.  
๕๐ นายพงษ์พัฒน์  ใหม่จันทร์ดี โครงการวิจัยร่วม สสส.  
๕๑ นางสาวกณภัทร  ไตรพรพัฒนา โครงการวิจัยร่วม สสส.  
๕๒ นางสาวนันท์นภัส ณ ทองแป้น โครงการวิจัยร่วม สสส.  

 
 
 
 
 



 
รายนามส ารอง 

 
๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท มจร.  
๒ พระมหาญาณวัฒน์  ฐิตวฑฺฒโน มจร.  
๓ พระศักดิธัช ส วโร (แสงธง) มจร.  
๔ ดร.ทายาท ศรีปล่ัง มจร.  
๕ นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ มจร.  

 
 
 

รับรองตามนี้ 

 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต  รองศาสตราจารย์ดร.) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


