
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ 0097/256๕ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบท่ี 3 
…………………………………………………………………………… 

 
  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง  
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม รอบที่ ๓ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 
จ านวน ๓๑ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 64920689 นางสาว อรวรรณ ศรีคงรักษ์ 

 
 

๒. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 63920010 นาย ภชานณ เจาะสุนทร 
2 65920023 นางสาว ธีราพร ทุมมานนท์ 
3 65920024 นางสาว นริศรา เลิศสงคราม 

 
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 64920043 นาย ศุภณัช วรินทราวาท 
2 65920107  นางสาว ลักษณ์สุดา อุ่นจิต 

 
 
 
 
 
 
 

๔. คณะพยาบาลศาสตร์... 
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๔. คณะพยาบาลศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910004 นางสาว ปัทมนิภา ยาวิชัย 
2 65910005 นางสาว นิรมล รวมสุข 
3 65910014 นางสาว เกษศริน ถวิลเครือ 
4 65910064 นางสาว วิลาวัลย ์ผลบุญ 
5 65910070 นางสาว ดรุณี ภูมิยิ่ง 
6 65920014 นางสาว อรพินท์ สุทธิสหัส 
7 65920016 นาย อรรถพล โชคดี 
8 65920017 นาย วิเชียร สมมะ 
9 65920077 นางสาว ลักขณา ฉายแสง 

10 65920133 นางสาว สิรารมย์ เจนโชติสุวรรณ 
11 65920136 นาย อธินัท อภิธัชนนท์ 
12 65920163 นางสาว ศุวิมล แย้มไสย 

 

๕. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 63910058 นาย ธน โควสุรัตน์ 
2 64910192  นางสาว กุสุมา พันคะชะ 
3 65910013 ว่าที่ร้อยตรี คณวัฒน์ วัฒนด ารงชาติ 
4 65910121 MISS HAIFEI DAI 
5 65910122 MISS HUI CHEN 
6 65910147 นางสาว ธารารัตน์ โค้วกิม 

 
๖. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910034 นาย อภิสิทธิ์ เสียงดัง 
๒ 65910035 ร้อยต ารวจเอก วิรุฬห์ กุศลชู 

 
 
 
 

 
 

๗. คณะโลจิสติกส์... 
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๗. คณะโลจิสติกส์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65810046 พันตรี นิชนุ เชื้อพรรณงาม 
2 65810047 พันต ารวจโท เทอดพงศ์ เมืองปัน 

 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910134 นางสาว พรรณพิมล วีระศิลปเลิศ 

 
๙. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65810009 นางสาว อรยา สุขนิตย์ 

 
๑๐. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 64710011 นาย อดิศร เลิศทรัพย์ทวี 

 
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 256๕  

 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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