
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่006๓/256๕ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบท่ี ๑ 
…………………………………………………………………………… 

 
  ตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง  
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม รอบที่ ๑ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 
จ านวน ๘๑ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64920001 นางสาว กรกช ชมดวง 
2 64920427 นางสาว วรินทร์ธร ธาดานุกูลวัฒนา 
3 64920686 นาย สืบพงษ์ เอ่ียมปคุณ 

 

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910012 นาย พิชคุณ อรรถเวชาสกุล 

 

๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 63820013 นาย สรวิทย์ สมศรี 
2 63910079 นางสาว สาธิยา สัตยพันธ์ 
3 63920241 นาย ชัยกร เดชขจรวุฒิ 
4 64820003 นาย อดิศร วังมูล 
5 64820005 นาย สมชาย เพชรรัตน์ 
6 64820006 นาง สุภาพร ประกอบธรรม 
7 64820007 นาย ทรงวุฒิ ประกอบธรรม 
8 64820008 นาย ปภาวิน ศรีพล 
9 64820009 นาง มาลิณี สิงหสุวิช 

 

๓. คณะรัฐศาสตร์... 
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๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ต่อ) 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 

10 64910090 นาย พิเชษฐ หลินมา 
11 64910091 นางสาว ดวงพร เลิศล าหวาน 
12 64910092 นางสาว จันทร์จิรา ปาโท 
13 64910093 นางสาว กัลย์สินี ชะนะ 
14 64910094 นาย วรดนัย เต็กสุวรรณ์ 
15 64910096 นางสาว ชณิตฐา สาฟุ่มเฟย 
16 64910101 นางสาว รตี สกุลแพทย์ 
17 64910103 นางสาว ณัฐริกา แป้นถึง 
18 64910107 นาย ศุภชัย เชื้อพลบ 
19 64910108 นางสาว กมลวรรณ ศิริวิโรจน์ 
20 64910109 นางสาว ยุวดี ฉ่ านิตย์ 
21 64910110 นางสาว มินตรา เอี่ยมอัมพะวัน 
22 64910112 นางสาว ชนิดาภา แก้วจันทร์ 
23 64910113 นางสาว ภรัณยา กลัดแขก 
24 64910114 นางสาว ปัญญาพร วิทไชสง 
25 64910115 นางสาว ชนกสุดา พงษ์วุฒิธรรม 
26 64910116 นางสาว ซารีณา เชิดชู 
27 64910117 นางสาว วลัยลักษณ์ ปิยะวงษ์ 
28 64910118 นางสาว เบญจิรา ศิริสวัสดิ์ 
29 64910119 นาย ภาสกร ศรีอินทร์ 
30 64910120 นางสาว ธนารีย์ ธงชัย 
31 64910121 นางสาว ปณิชา กลิ่นจันทร์ 
32 64910122 นาย กัมพล จันน้อย 
33 64910123 นาย กลวัชร สีสุพล 
34 64910124 นางสาว อัยวริญ บุนนาค 
35 64910125 นางสาว ญาณี แซ่อ้ึง 
36 64910126 นางสาว ณัฐชา ปานอร่าม 

 

 

 

๓. คณะรัฐศาสตร์... 
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๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ต่อ) 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 

37 64910127 นางสาว เมธินี แก่นมะสังข์ 
38 64910129 นางสาว ฐิติมา เชื้อโชติ 
39 64910130 นางสาว อภิสรา ยามดี 
40 64910131 นาย บัณฑิต บุตรชัยพงษ์ 
41 64920545 นางสาว พิมสุดา ตะเพียนทอง 
42 64920546 นางสาว ปาวรีย์ ยิ่งประวัตร์ 
43 64920560 นางสาว พิชมญช์ ศิริธรรม 
44 64920562 นางสาว ชุติกาญจน์ จิตสุวรรณ์ 
45 64920703 นาย ภาสกร ชูประดิษฐ 
46 64920704 นางสาว สกาว ศิรประภาพรสกุล 

 
๔. คณะศึกษาศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 63910111 นางสาว กัญจนกร สืบเรือง 
2 64810095 นางสาว สิริมา ใจเที่ยง 
3 64910195 นางสาว พริสร ทัพธานี 
4 64920459 MISS YULAN YANG 
5 64920613 นางสาว ชาดา อุ่นประดิษฐ์ 
6 64920627 นางสาว อารียา อ่ าอินทร์ 
7 64920644 นางสาว วรัญชิดา วาดโคกสูง 
8 64920722 นาง สายใจ ไกรศรีสินสุข 
9 64920725 นางสาว ภัทร เรืองโอชา 

10 64920735 นางสาว ผกาทิพย์ แพทอง 
11 64920737 นางสาว จันทิมา ตรีเนตร์ 
12 64920739 นางสาว ปวริศรา สังข์ทอง 
13 64920742 นางสาว ประภัสสร ศิริสุข 

 
 
 
 
 
 

๕. คณะพยาบาล... 
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๕. คณะพยาบาลศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 63910006 นางสาว พัชรี พิมพ์สุวรรณศรี 
2 63910206 MRS. XIU HONG ZHANG 
3 64910036 นางสาว อาริยา เพ็งสุข 
4 64920520 นาย ธนชนัญ เกณฑ์คง 

 

๖. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64910170 นางสาว ณัชชา พฤกษารัตนนนท์ 
2 64920580 นางสาว กิตติยา ฉิมพาลี 
3 64920581 นางสาว กิตติมา เรศจะโป๊ะ 
4 64920748 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง 

 

๗. คณะดนตรีและการแสดง 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64910022 นางสาว ปิราวรรณ ยุทธกิจ 

 

๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64920564 นางสาว รัตน์กมล ศิริทรัพย์ 
2 64920705 นาย สุทธิชัย สอิ้งรัมย์ 
3 64920706 นาย ปวริศร์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 

 

๙. คณะสหเวชศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64650007 นางสาว ธฤตมน พัฒนเกียรติสกุล 
2 64910152 นางสาว จิตติมา มุ่งรายกลาง 

 

๑๐. คณะโลจิสติกส์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64920483 นางสาว ศิริวิมล รัตนะชัยมงคล 

 

๑๑. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 63910071 นาย ธเนศพล ดวงต๋า 

 
๑๒. คณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๒. คณะวิทยาศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 62920422 นางสาว สุพรรณษา ภู่ดาย 
2 63910233 นาย กิจธ์สพล โชคชุมสุวรรณ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 

 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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