
 

อบรมจรยิธรรรมในการทำวิจยัและการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ      1      งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                                                                                                               
                                                                                             บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 
จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ส่วนงานวิชาการ 
621832002 นางสาวชมพูนุท วุฒิมา คณะการสื่อสารมวลชน 
611832021 นางสาวอักษรสิริ ต้อยปาน คณะการสื่อสารมวลชน 
621831006 นางสาวหทัยชนก สมมิตร คณะการสื่อสารมวลชน 
621831007 นายอภิวัฒน์ เกษงาม คณะการสื่อสารมวลชน 
620831057 Mr. Sayyan Chithtavong Faculty of Agriculture 
620931014 นางสาวชนันพร เตียวเจริญโสภา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
619951006 นายวรปรัชญ์ ชัยสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย 
629931008 นายวิศิษฐ์ เจริญอึ๊ง บัณฑิตวิทยาลัย 
629931012 นางสาวอัญชิษฐา  นิธิชยังกุล บัณฑิตวิทยาลัย 
619931003 นายชยสิทธิ สืบสุข บัณฑิตวิทยาลัย 
609931010 นางสาวภาสิณี พบฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
629951004 นางสาววราธร ชุมชชูาติ บัณฑิตวิทยาลัย 
621231066 นายศรทัย แก้วใจบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 
630131003 นางสาวกนกวรรณ ใจวงศ์ผาบ คณะมนุษยศาสตร์ 
610131031 นายทองบริบูรณ์ หน่อทอง คณะมนุษยศาสตร์ 
620132017 นายภคบดินทร์ จันทร์เขียว คณะมนุษยศาสตร์ 
620131007 Miss Sha Ma Faculty of humanities 
620132009 นางสาวธัญภัสสร คล่องแคล่ว คณะมนุษยศาสตร์ 
620132023 นายกฤติน เกษดี คณะมนุษยศาสตร์ 
610132005 นางสาวกนกวรรณ รุ่งรังษี คณะมนุษยศาสตร์ 
610132006 นางสาวอรวรา ใสคำ คณะมนุษยศาสตร์ 
620132046 Mr. Dodo SAYTHONGDETH  Faculty of humanities 
620132002 นางสาวนาลอ จะมู คณะมนุษยศาสตร์ 
620132025 นางสาวมาริษา อัจฉะวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 
620132011 นางสาวพริกหอม รัชตวรคุณ คณะมนุษยศาสตร์ 



 

อบรมจรยิธรรรมในการทำวิจยัและการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ      2      งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                                                                                                               
                                                                                             บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ส่วนงานวิชาการ 
620132029 นางสาวภควดี เบ็ญอาหลี คณะมนุษยศาสตร์ 
620131014 นายกานต์ ปุญสิริ คณะมนุษยศาสตร์ 
610131003 นายภัทรพล เป็งวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 
620132028 นางสาวพชร โตอ่วม คณะมนุษยศาสตร์ 
620132030 นางสาวศรกมล อินทะเสน คณะมนุษยศาสตร์ 
600132017 นางสาวศรัญญา วงศ์ประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
620132045 นางสาวสุพฌิา เนียมทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 
610132021 นางสาวกัญญารัตน์ ใจจินา คณะมนุษยศาสตร์ 
620132010 นายปรมัตถ์ แสงสีสด คณะมนุษยศาสตร์ 
620132026 นางสาวศรุตยา เจริญพรพานิชกุล คณะมนุษยศาสตร์ 
600132022 นางสาวศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร คณะมนุษยศาสตร์ 
610132044 นางสาวอัมรินทร์ แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์ 
610132009 นายกานต์ แดงสืบตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ 
610132020 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิตสำรวย คณะมนุษยศาสตร์ 
610132010 นางสาวชฎาวรรณ ชัยน่าน คณะมนุษยศาสตร์ 
610132014 นางสาววรรณิศา วงษ์สิงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 
620132027 นางสาวชนิสรา สวัสดโิยดม คณะมนุษยศาสตร์ 
590131031 นายปานลิขิต ลิขิตกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์ 
621932077 นางสาวประภาวดี  เทพยุหะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
610555947 นายอานนท์ ไกรป๊อก คณะวิทยาศาสตร์ 
590551039 นางสาวมัลลิกา คำหน้อย คณะวิทยาศาสตร์ 
620531016 นางสาวปุณยนุช ดำนงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
610531088 นางสาวเขตสิริ คำขอด คณะวิทยาศาสตร์ 
590232002 นายกฤษดา แผลงศร คณะศึกษาศาสตร์ 
601731001 นายธีระยุทธ ชัยปินยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
620431020 นางสาวอรญา ชาวน่าน คณะสังคมศาสตร์ 
600455903 นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ คณะสังคมศาสตร์ 
620451006 นายกัมปนาท เบ็ญจนาวี คณะสังคมศาสตร์ 
610431013 นางสาวณัฐมน สะเภาคำ คณะสังคมศาสตร์ 
620431010 Mr. Michael DeLoach คณะสังคมศาสตร์ 
620431016 Mr. JIAQI YANG คณะสังคมศาสตร์ 



 

อบรมจรยิธรรรมในการทำวิจยัและการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ      3      งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                                                                                                               
                                                                                             บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ส่วนงานวิชาการ 
620431011 Miss SIYU WU คณะสังคมศาสตร์ 
620431008 นายอายุวัฒน์ ระรื่น คณะสังคมศาสตร์ 
620451005 นางสาวเสาวรีย์ ชัยวรรณ คณะสังคมศาสตร์ 

 

หมายเหตุ :  

1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอเวลาอบรมจึงจะได้รับ
ประกาศนียบัตร 

2. . นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมที่ e-Mail: panupong.r@cmu.ac.th   
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 หากท่านได้ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมจะถือว่า
สละสิทธิ์  
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