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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 
จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ส่วนงานวิชาการ 
1 571155901 นายกุลวัฒน์ ชูประดิษฐ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
2 591131001 นางสาวเกษญา มามูล คณะเทคนิคการแพทย์ 
3 611131007 นางสาวทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช คณะเทคนิคการแพทย์ 
4 611131010 นายพงศภัค พิจารณ์วณิช คณะเทคนิคการแพทย์ 
5 611155903 นางสาวกันตินันท ์ชื่นศิริกุลชัย คณะเทคนิคการแพทย์ 
6 621131002 นายสุพัชชา กองหาโคตร  คณะเทคนิคการแพทย์ 
7 621131004 นางสาวชุติมน วัฒนาพันธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
8 621131010 นางสาวชนากานต์ คำคุณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
9 621131011 นางสาวณภัทร ชุมภูรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
10 621131012 นายณัฏฐนิช จุมปาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ 
11 621155901 นางสาวอัจฉริยา ปัญญาแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์ 
12 621155902 นางสาวเกวลิน ปัญโญ คณะเทคนิคการแพทย์ 
13 621155906 นางสาวปิยฉัตร ขืมจันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
14 629932002 นายธนวัฒน์ สอนมา บัณฑิตวิทยาลัย 
15 591251004 นางรุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ คณะพยาบาลศาสตร์ 
16 591251007 นางสาวอาชวศรี คำหอม คณะพยาบาลศาสตร์ 
17 601251003 นางสาวสิรินภร ศุกรวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
18 621231030 นางสาวกัญญาณ ีหนูเอียด คณะพยาบาลศาสตร์ 
19 621231031 นางสาวกาญจนา  ไชยตีฆะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
20 621231032 นางสาวชวาลา บัวหอม คณะพยาบาลศาสตร์ 
21 621231033 นางสาวธนพร ประเสริฐทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
22 621231034 นางสาวนงลักษณ์  ปิ่นใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
23 621231036 นางสาวโยธกา ภาค ี คณะพยาบาลศาสตร์ 
24 621231038 นางสาวศิริรัตน์ สอนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ 
25 621231039 นายศิลป์ชัย ธะนะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
26 621231065 นางสาวกาญจนา เซียงซี คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ส่วนงานวิชาการ 
27 621231066 นายศรทัย แก้วใจบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 
28 621231070 นางนิลุบล ศรัณยพัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
29 621231072 นายปรีชา ศรีบุญเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ 
30 621231073 นางสาวมัณฑนา  สาขันธ์โคตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
31 621231074 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วหร่าย คณะพยาบาลศาสตร์ 
32 621231077 นางศิรนิันท์ ฉลวยแสง คณะพยาบาลศาสตร์ 
33 621231078 นางสาวศิวพร เขียวเขิน คณะพยาบาลศาสตร์ 
34 621231079 นางสาวศิวาพร ชาญศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 
35 621231080 นางสาวศุภนุช ไร่แต่ง คณะพยาบาลศาสตร์ 
36 621231081 นางสาวสโรชา สภุาธาดา คณะพยาบาลศาสตร์ 
37 621231082 นางสาวสิริรัตน์ อุปราโภ คณะพยาบาลศาสตร์ 
38 621231085 นางซอมพอ    อุปขาว คณะพยาบาลศาสตร์ 
39 621231087 นายธีราเมษฐ์ จิราวุฒิพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
40 621231089 นายปรีชญา เวียงทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 
41 621231091 นางสาวพิมพ์พลอย มหานุภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 
42 621231092 นายภัควัฒน์ บุญเจริญธนพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
43 621231095 นางสาวรัชดาวรรณ์ ไชยาโส คณะพยาบาลศาสตร์ 
44 621231100 นายสิทธิรัตน์ บุตรดี คณะพยาบาลศาสตร์ 
45 621231110 นางสาวบวรลักษณ์ วุ่นคง คณะพยาบาลศาสตร์ 
46 601051005 นายปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ คณะเภสัชศาสตร์ 
47 611051008 นางสาวสุธัญญา ชูประดิษฐ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
48 600132022 นางสาวศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร คณะมนุษยศาสตร์ 
49 620531036 นางสาวธญานี ปาณพิมลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
50 620531037 นายนพวิชญ์  คำโท๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ 
51 620531039 นางสาวแววพลอย สุขมงคลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
52 620551010 นายธนโชติ ไชยโต คณะวิทยาศาสตร์ 
53 602232013 นางสาวสุกัญญา ใสแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
54 612232002 ว่าที ่ร.ต.กิตติศักดิ์ พันธุ์โพธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
55 611435802 Miss Soukkangna keopaseuth Faculty of Veterinary 

Medicine 
56 611455902 นางสาวศศิโสภา สิงหเนตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
57 611435908 นางสาวนภสร แพ่งประสิทธิ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
58 622232018 นางสาวพัชรียา วรรณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ส่วนงานวิชาการ 
59 622251003 นางสาวบวรจิต เมธาฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
60 622251004 นางสาวรสรินทร์ แก้วตา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
61 622251005 นางสาวสุนิสา  จันทร์แสง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
62 622251006 นายเอกชัย ชัยยาทา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
63 632232002 นายกิตบดินท ์ทองดวง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
หมายเหตุ :  

1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอเวลาอบรมจึงจะได้รับประกาศนียบัตร 

2.  น ักศ ึกษาบ ัณฑ ิตศ ึกษาจะต ้องย ืนย ันการเข ้ าร ่ วมอบรมท ี ่  e-Mail: panupong.r@cmu.ac.th    
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หากท่านได้ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมจะถือว่าสละสิทธิ์  
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