
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ 0088/256๕ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบท่ี 2 
…………………………………………………………………………… 

 
  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง  
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม รอบที่ 2 มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 
จ านวน 142 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 64920499  นาย สุรเชษฐ์ ทองสมบัติ 
2 64920500  นางสาว ผุสดี มะโนโฮ้ง 
3 64920688  นาย เพ่ิมศุกร์ ธรรมารักษ์ 

 

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 65920081 MISS MINGXUE LI 

 

๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 63920221 นางสาว วรางคณา สวัสดี 
2 63920232 นาย พีรภัทร จอมประโคน 
3 63920414 นางสาว ปุณยภา บุญทนาวงค ์
4 63920417 นาย สิรวิชญ ์ทองศรีนุช 
5 63920418 นางสาว จิรัชญา พงศ์นภารักษ์ 
6 64910090 นาย พิเชษฐ หลินมา 
7 64910095 ว่าที่ร้อยตรี จักพันธ์ ค าแท้ 
8 64910097 นาง กรรณิการ์ ขันค านันต๊ะ 

 

 

๓. คณะรัฐศาสตร์... 
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๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ต่อ) 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
9 64910099 นาย ฉัตย์ชัย นามแก้ว 

10 64910106 นาย ฤกษ์ฤทธิ์ จิตต์รัตนธรรม 
11 64910111 นางสาว สุพรรณษา ดาทอง 
12 64910112 นางสาว ชนิดาภา แก้วจันทร์ 
13 64910128 นางสาว นุจรินทร์ ค าแท้ 
14 64910129 นางสาว ฐิติมา เชื้อโชติ 
15 64920051 นางสาว ชมพูนุท เจโคกกรวด 
16 64920052 นางสาว มธุรา ชุกลิ่นหอม 
17 64920054 นางสาว วิภารัตน์ ชาฎา 
18 64920449 นาย ณภัสส์ จันทร์จรูญ 
19 64920453 นางสาว ทิพยาพัฒน์ ฉ่ าเลิศวัฒน์ 
20 64920454 นางสาว ภคมน สิทธิโชค 
21 64920538 พระมหา สมศักดิ์ ขจรกลิ่น 
22 64920541 นางสาว เมริษา เรืองจิตร์ 
23 64920543 นาย ชินกร กระดังงา 
24 64920547 นางสาว ชุติมาภรณ์ ไทยมณี 
25 64920548 นาย คณภพ จองจิตรมั่น 
26 64920552 นางสาว อารยา มาลีหวน 
27 64920553 ร้อยต ารวจโท ชาญทนุ แสงอุทัย 
28 64920556 นางสาว กมลวรรณ โพธิ์ศรี 
29 64920557 นาย นิพิฐพนธ์ พันธ์ภักดี 
30 64920558 นางสาว นภากานต์ เลิศวิไล 
31 64920561 นาย ชนุตม์ หอมหวล 
32 64920563 นางสาว ชนัดดา อ่องละออ 
33 64920699 นาย ปิยะ ถนอมรอด 
34 64920701 นางสาว มัลลิกา รุ่มสวย 
35 65920181 นางสาว ชญาภา แม่นศรแผลง 
36 65920182 นางสาว จีญดา สุขสวัสดิ์ 

 
 

๔. คณะศึกษาศาสตร์... 
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๔. คณะศึกษาศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 63810042 MR. DONGLIANG CAO 
2 64810096 นางสาว ธนพร วังเรียง 
3 64810105 นางสาว วรัญญา ปรีดาธวัช 
4 64910017 นาย สิปปกร ขันติกุล 
5 64920459 MISS YULAN YANG 
6 64920463 นางสาว วรดา ศรีขาว 
7 64920611 นางสาว ธัญปพรพัฒน์ พุ่มระย้า 
8 64920624 Ms. XINGYUE LIU 
9 64920642 นาย ประฏิเทือง อบอุ่น 

10 64920649 นางสาว ประดิภา ภูแสงศรี 
11 64920650 นางสาว อัลิปรียา แซ่แต้ 
12 64920654 นาย ศิริพงษ์ สอนประภา 
13 64920655 นางสาว ปัญกร บุญประโคน 
14 64920657 นาย ชัยสิทธิ์ เครือสวน 
15 64920666 นางสาว อัมรินทร์ เอียดเกิด 
16 64920670 นาย วันเฉลิม สะเทือน 
17 64920731 นางสาว พรพิมล ทองสุทธิ 
18 64920742 นางสาว ประภัสสร ศิริสุข 
19 65920040 นางสาว ปทุมทิพย์ ศรีสุข 
20 65920055 นางสาว ปัทมาภรณ์ มูลมาศ 
21 65920103 นางสาว วรรณวิศา ตรันเจริญ 
22 65920263 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ผิวข า 
23 65920283 นางสาว ปนัดดา สลับสี 
24 65920287 นางสาว จิราภรณ์ กันหาชัย 
25 65920288 นาย เกรียงไกร จันทร์กลม 
26 65920296 นางสาว วารุณี กุลรัตน์ 
27 65920325 นาย ภาคภูมิ เพชรภัทรางกูร 

 

 

 
๕. คณะศิลปกรรมศาสตร์... 
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๕. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64920008 นาย นิวัฒน์ ศิริคช 
2 64920575 นาย บุญฤทธิ์ ศรีอุไร 
3 64920576 นางสาว ปัณฑารีย์ รักซ้อน 
4 64920578 นาย สิทธิพงศ์ อินทวงศ์ 
5 65810011 MR. WEIMIN DU 
6 65810015 MR. GUO CHEN 
7 65810050 MR. JIAHUAN ZHANG 

 
๖. คณะพยาบาลศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64910025 นาวาตรีหญิง สมบูรณี ศรีบุรมย์ 
2 64910030 นาย อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ 
3 64910044 นางสาว มัลลิกา โตสิน 
4 64920037 นางสาว ประภาพร เทพโสภา 
5 64920520 นาย ธนชนัญ เกณฑ์คง 
6 65910009 นาง ขัติยาภรณ์ จงกล 
7 65910010 นาย วุฒิชัย วิสัยวัฒนา 
8 65910015 นางสาว สุภนิดา ภักดิ์ขันธ์ 
9 65910028 นางสาว เพชรรัตน์ พิมลรักษากุล 

10 65910066 นางสาว ณัฐธิดา อุดมศรี 
11 65920074 นางสาว จาริชา ศรชัย 
12 65920075 นางสาว อมรรัตน์ สุ่มพ่วง 
13 65920078 นางสาว ปาณิสรา นมัสการ 
14 65920135 นาง รวิภา รักษากุล 
15 65920137 นาย ปุณณเมธ ดิษฐเกษร 
16 65920162 นางสาว อัญธิกา ปรัชญาอภิบาล 
17 65920165 นางสาว สุวนันท์ ลาพ้น 

 

 

 

๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์... 
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๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 64920470 นาย สันติสุข ฮะวังจู 
2 64920579 นางสาว วิกานต์ดา โหม่งมาตย์ 
3 64920580 นางสาว กิตติยา ฉิมพาลี 
4 65810063 นางสาว สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ 

 
๘. คณะสหเวชศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65810062 นางสาว วรพรรณ โรจนติรนันท์ 

 
๙. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64910141 นางสาว ชนิดา นามค า 
2 65810002 นาย สมยศ บ่อน้อย 
3 65810057 นาย ภาคภูมิ พิลึก 

 
๑๐. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64920528 นาย วงศธร ไกรสุทธิ์ 
๒ 65910031 นาวาโท อารีย์ หวันหละเบ๊ะ 

 
๑๑. คณะโลจิสติกส์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64910158 นางสาว เจนจิราวัลย์ นันตชัย 
2 64910159 นาย รัฏฐพล เลิศประเสริฐเวช 
3 64910160 นาย น าชัย โสไกร 
4 64910161 นาย ธนพนธ์ สาริกา 
5 64910162 นาย จิราวัฒน์ นัยกองศิริ 
6 64920484 นาย ภัทรภณ หาญกล้า 
7 64920485 นาย ศาศวัต พรเวียง 
8 64920486 นาย สวัสดิ์ บัญชาเมฆ 
9 64920551 นาย กิตติ คงลัดดา 

 

๑๑. คณะโลจิสติกส์... 
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๑๑. คณะโลจิสติกส์ (ต่อ)  
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 

10 64920584 นางสาว อัญจิดา มะปรางหวาน 
11 64920590 นางสาว เสาวลักษณ์ ใจแปง 
12 64920591 นางสาว รัชพร ศรีสุข 
13 64920756 นางสาว รุ่งทิวา หมีสิลา 
14 64920758 นางสาว สิรีธร กิ่งทอง 
15 65920122 นางสาว ชนิดาภา ตั้งกิตติวาณิช 
16 65920131 นาย ธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล 

 
๑๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64910148 นาย วิศวกร มะธิมาปะเข 
2 64920566 นาย นรากร ชาโสรถ 
3 64920705 นาย สุทธิชัย สอ้ิงรัมย์ 
4 65910133 นางสาว ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ 
5 65910137 นางสาว สิรินทรา ยุระปักษ์ 
6 65910140 นาย อติรุจ สุพรหม 

 
๑๓. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64910135 นางสาว พุทธิตา นุพาสันต์ 
2 65810010  นาย นพรัตน์ พงศ์ฐากูร 
3 65910099 นาย อดิเทพ พรหมพา 

 
๑๔. คณะวิทยาศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 62920402 นางสาว อรอนงค์ กลิ่นศรีสุข 
2 65910114 นางสาว พรชนัน รัตนะธรรมมากร 
3 65910115 นางสาว จรรยกร จิระโร 
4 65910116 นางสาว ธมนวรรณ อ่องรุ่งเรือง 
5 65910145 นาย รัชพล ประคองแก้ว 

 
 

๑๕ . วิทยาลัย... 
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๑๕. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 58740008 นาย กอบกริช รักจิตต์ 
2 64710013 นาย อังกฤษ อวยพร 
3 64710019 นาย ปิยวัช ปานแดง 
4 64710027 Ms. DONGDONG LAI 
5 64710034 นาย นิพล คงพรหม 
6 64710036 นาย เวียงชัย อันแสน 
7 64710039 นางสาว ณัฐชยา อนุมัติ 
8 64710047 นาย นริศ ถนอมสินทรัพย์ 
9 64710051 นาย จตุรงค์ วุฒินาม 

10 64740002 นาย กีรภัฎ รักจิตต์ 
 

๑๖. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 63810096 นาย ด ารงค์ พิณคุณ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 256๕  

 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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