
 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง จรยิธรรรมในการทำวิจัยฯ      1      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล คณะ 
1. 601231019 นายเอกลักษณ์ เด็กยอง พยาบาลศาสตร์  
2. 639931019 นายพงศธร ชิดนายี บัณฑิตวิทยาลัย  
3. 620555914 นางสาวจินตนา ฝีปากเพราะ วิทยาศาสตร์ 
4. 632251002 นายภัทรนัย ไชยพรม สาธารณสุขศาสตร์ 
5. 622232022 นางสาววัลลภา จำปาทอง สาธารณสุขศาสตร์ 
6. 622232024 นางสาววิลาสินีสุขสาร สาธารณสุขศาสตร์ 
7. 621131014 นางสาวสิรามล ศรกล้า เทคนิคการแพทย์ 
8. 622232015 นางสาวชนกานต์ สุพิณวงศ์ สาธารณสุขศาสตร์ 
9. 622232013 นางสาวเข็มรัตน์ผาลใจ สาธารณสุขศาสตร์ 

10. 619951006 นายวรปรัชญ์ ชัยสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย  
11. 622032009 นางสาวปรียาภรณ์ ขันกำเหนิด นิติศาสตร์ 
12. 622032003 นายกิตติ์ธนัตถ์ วงศ์รัตนปัญญา นิติศาสตร์ 
13. 631435912 นายวสุคม ณรงค์พันธ์ สัตวแพทยศาสตร์ 
14. 622232021 นางสาวลลิตา สุขรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ 
15. 630251002 นางสาวธานาพรรณ์ พิใจ ศึกษาศาสตร์  
16. 612132005 นางสาวศิรประภา เงินโก วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 
17. 620551010 นายธนโชติ ไชยโต วิทยาศาสตร์ 
18. 630532004 นายธีระพงษ์ ใจคำมา วิทยาศาสตร์ 
19. 631231186 นายไตรรัตน์ ช้างชนะ พยาบาลศาสตร์  
20. 631231200 นางสาวสุนิสา เนื้อไม้ พยาบาลศาสตร์  
21. 641251005 นางนนทรัตน์ จำเริญวงศ์ พยาบาลศาสตร์  
22. 631731008 นายอธิป ฉันทาลักษณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23. 630232089 นายพณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์ ศึกษาศาสตร์  
24. 620132023 นายกฤติน เกษดี มนุษยศาสตร์ 
25. 622232016 นางสาวทิพวรรณ สมควร สาธารณสุขศาสตร์ 
26. 632251003 นางสาวสุนทรี สุรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ 
27. 631435907 นางณิชาพัฒน์ ทองมา สัตวแพทยศาสตร์ 



 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง จรยิธรรรมในการทำวิจัยฯ      2      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล คณะ 
28. 632251004 นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ สาธารณสุขศาสตร์ 
29. 632251001 นางพิมพินันท์ คำมาวัน สาธารณสุขศาสตร์ 
30. 610352008 นายเฉิดฉาน สาธุวงษ์ วิจิตรศิลป์ 
31. 621532145 นายอภินันทน์ ปันธิ บริหารธุรกิจ 
32. 621532113 นายพัชรพงษ์ อินยาศรี บริหารธุรกิจ 
33. 631631010 นายสุรพศ ใบยา เศรษฐศาสตร์ 
34. 580851019 นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ เกษตรศาสตร์ 
35. 620851017 นายภูมิพงษ์ ชูช่วยสุวรรณ เกษตรศาสตร์ 
36. 630755909 นางอชิรญาณ์ ไชยคำ แพทยศาสตร์ 
37. 570751006 นางพยอม ถิ่นอ่วน แพทยศาสตร์ 
38. 630232015 นางสาวสาวิตรี มูลเฟย ศึกษาศาสตร์  
39. 630232012 นางสาวมนตรา ขันธ์ทอง ศึกษาศาสตร์  
40. 630251014 นายกรวิชญ์ จิตวิบูลย์ ศึกษาศาสตร์  
41. 630232016 นางสาวสุชาภัสร์ ป้อคำ ศึกษาศาสตร์  
42. 630252009 นายปิยะบุตร ถิ่นถา ศึกษาศาสตร์  
43. 640232044 นางสาววราภรณ์ ชนะจันทร์ตา ศึกษาศาสตร์  
44. 630232022 นางสาวรัตติกร ชาญชำนิ ศึกษาศาสตร์  
45. 610232013 นางสาววชิราภรณ์ แจ้งสว่าง ศึกษาศาสตร์  
46. 630251001 นางสาวจอมขวัญ รัตนกิจ ศึกษาศาสตร์  
47. 630232092 นางสาวอัจฉริกา มะโนปิง ศึกษาศาสตร์  
48. 630232090 นางสาวภัทราวรรณ รุ่งเรืองวงศ์ ศึกษาศาสตร์  
49. 630232041 นางสาวเฌอรีน ชิสา เกลี้ยงแก้ว ศึกษาศาสตร์  
50. 630232088 นางสาวนภัสวรรณ เขื่อนแก้ว ศึกษาศาสตร์  
51. 610232015 นางสาวสุจินดา ยศแสน ศึกษาศาสตร์  
52. 610232016 นางสาวอนงค์วจี พุทธิมา ศึกษาศาสตร์  
53. 630231009 พระวิสาร กิตติพนาไพร ศึกษาศาสตร์  
54. 630535911 นายปุณณัตถ์ ช่างสลัก วิทยาศาสตร์ 
55. 631231118 นางศิรินภา คำปวน พยาบาลศาสตร์  
56. 620451005 นางสาวเสาวรีย์ ชัยวรรณ สังคมศาสตร์ 
57. 620531016 นางสาวปุณยนุช ดำนงค์ วิทยาศาสตร์ 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะต้องยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาที ่      
               https://cmu.to/final ทั้งนีห้ากนักศึกษาไม่ยืนยันการเข้า 
               ร่วมบัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ในการเข้าร่วม 

https://cmu.to/final

