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1 591615009 นายเจตพัฒน์ พินิจอุปพันธ์ Cruptocurrency in Thailand นานาชาติ อ.ดร.ณพล Dr.Napon

2 591615026 นางสาวณิชาภัทร สุปินะ The study of smart phone purchasing 

behavior in female students in Chiang Mai 

University

นานาชาติ ผศ.ดร.รสริน Dr.Rossarin

3 591615041 นายบุรธัช คงเจริญ ปัจจัยการเลือกต๋ัวโดยสารรถทัวร์ประจ าทางโดยผ่าน

ช่องทางแอพพลิเคช่ันและคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นานาชาติ ผศ.ดร.มยุลา Dr.Mayula

4 591615081 นายเศรษฐณัฐ วัฒนโสภาพงศ์ Factor that influence student's demand for 

microtransaction in video game

นานาชาติ อ.ดร.ไพรัช Dr.Pairach

5 591615515 นางสาวYUFENG LI นานาชาติ ผศ.ดร.มาโนช Dr.Manoj

6 591615528 นางสาวRUI YANG The Existing Problems of Taobao Villages in 

China and Their Future Development in the 

"Internet + " Era

นานาชาติ ผศ.ดร.สุพรรณิกา Dr.Supanika

7 591615532 นายTAOLIN ZHANG The emergene of the sneaker economy นานาชาติ ผศ.ดร.สุพรรณิกา Dr.Supanika

8 591615536 นายZIYU LIU The role of trust in Sharing economy : the 

study in sharing traveling

นานาชาติ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ Dr.Chaiwat

9 601615001 นายกวีวัฒน์ รอดครุฑา Securities Valuation Using Fundamental 

Analysis of BDMS PCL

นานาชาติ รศ.ดร.ผทัยรัตน์ Dr.Pathairat

10 601615002 นายกษม บรรจบดี Comsumer behavior streaming service of 

Thailand

นานาชาติ รศ.ดร.ธเนศ Dr.Thanes
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11 601615021 นางสาวภูษิดา ปุกมณี The factors that contribute on local travel: a 

case study of local experience from sharing 

economy platform

นานาชาติ ผศ.สุชาติ Prof.Suchat

12 601615026 นางสาวอภิญญา สิมะเสถียร The impact of government expenditure on 

macroeconomic variables of Thailand from 

2009 - 2019

นานาชาติ ผศ.ดร.ชาติชาย Dr.Chatchai

13 601615502 นายJIATUAN ZHAI The impact of the COVID-19 on China's 

catering indusny and its response

นานาชาติ ผศ.ดร.นภัสถ์ Dr.Napat

14 601615504 JIERU LIU Oil price war: A game theoretical approach นานาชาติ รศ.ดร.คมสัน Dr.Komsan

15 601615507 นายMUXIANG YAO Foreign direct investment in developing 

countries

นานาชาติ อ.ดร.จีราภา Dr.Jirapa

16 601615510 นายWEIWEI MI Analysis on the influencing factors of Chinese 

tourists to Thailand

นานาชาติ อ.ดร.ณพล Dr.Napon

17 601615519 นางสาวBIN ZHOU The Impact of Covid-19 on ICT Consumption 

in China.

นานาชาติ อ.ดร.ทัชชา Dr.Tatcha

18 601615520 นายBOZHOU CHEN The effect of the short-term rentals on the 

hotel industry

นานาชาติ ผศ.ดร.กัญญ์ชล Dr.Kunchon

19 601615527 นางสาวQIAN WANG The impact of floating population on the 

economic development of different regions 

in China

นานาชาติ รศ.ดร.กาญจนา Dr.Kanchana

20 601615529 นางสาวQINGCHEN LIU What does the stall economy go under and 

after the Covid-19 in China

นานาชาติ อ.ดร.ภาคภูมิ Dr.Pakpoom
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21 601615530 นางสาวRUI YAN The influence of online consumer credit 

products on consumer behavior of Chinese 

college students - Taking Art Credit Pay as an 

example

นานาชาติ ผศ.ดร.จิราคม Dr.Jirakom

22 601615535 นางสาวXI LU The rise of pet market in China นานาชาติ อ.ดร.ภาคภูมิ Dr.Pakpoom

23 601615538 นางสาวYANTONG HE Chinese volatile pork price นานาชาติ รศ.ดร.ชูเกียรติ Dr.Chukiat

24 601615541 นางสาวZEDUAN WANG The impact of the COVID-19 epidemic on 

Small-Medium companies

นานาชาติ ผศ.ดร.วรพล Dr.Woraphon

25 601615542 นายZEYUAN ZHU The internationalization of Chinese sports 

hands

นานาชาติ ผศ.ดร.นภัสถ์ Dr.Napat

26 601615543 นางสาวZHEN YANG China's economy has entered a period of 

new normal under the background of mobile 

internet : Research on the influence of O2D 

food delivery platform on employment

นานาชาติ รศ.ดร.นิสิต Dr.Nisit

27 601615549 นางสาวHAIRUO YI Applying Gravity Analyze Factors Affect 

Trading Actitities Between Vietnam and 

Yunnam Province China

นานาชาติ รศ.ดร.ผทัยรัตน์ Dr.Pathairat

28 601615550 นางสาวHAIYUE WANG The impact of COVID-19 on the economic of 

Sothoueast Acia

นานาชาติ ผศ.ดร.อนัสปรีย์ Dr.Anaspree

29 601615551 นางสาวHUIXIAN QIAO The Influence of third-party Payment on 

College Students' Consumption behavior

นานาชาติ ผศ.ดร.กฤษดา Dr.Krisada
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30 601615552 นายJIABAO JIANG The Impact of export trade on Guangzhou's 

environmental quality

นานาชาติ รศ.ดร.นิสิต Dr.Nisit

31 601615553 นางสาวJIALIN YANG The Impact of Food E-commerce 

Development on Fresh Durian Import trade 

in China

นานาชาติ ผศ.ดร.นัทธมน Dr.Nuttamon

32 601615554 นางสาวJIE JIA Causes of consumers' information privacy 

concerns in the E-commerce

นานาชาติ อ.ดร.ทัชชา Dr.Tatcha

33 601615555 นางสาวJIE WANG An emprirical study on the impact of fresh 

cut flower export trade on economic growth 

in Yunnan province

นานาชาติ รศ.ดร.เริงชัย Dr.Roengchai

34 601615560 นางสาวLINHONG BAO นานาชาติ ผศ.ดร.รสริน Dr.Rossarin

35 601615562 นางสาวMANYUE LI Factors affecting the export of agricultural 

products from Yunnan province of China - 

Focus on the ASEAN direction.

นานาชาติ ผศ.ดร.กรรณิการ์ Dr.Kannika

36 601615564 นางสาวMENG ZHANG An analysis of influencing factora of tourist 

expenditure on local food in Yunnan

นานาชาติ ผศ.ดร.ภารวี Dr.Paravee

37 601615565 นางสาวQINGCHUN LIU Empirical Analysis on the influencing factors 

of agricultural products export trade in 

Yunnan Province

นานาชาติ อ.ดร.จีราภา Dr.Jirapa

38 601615566 นางสาวQINGQING SHANG The Enfluence of TikTok marheting on 

callege students purchase in China

นานาชาติ อ.ดร.พัชชา Dr.Patcha
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39 601615569 นางสาวSHUO MA A study on the influence factors of online 

celebrities' product recommendation on 

consumer purchase intention.

นานาชาติ อ.ดร.พัชชา Dr.Patcha

40 601615571 นายWEN ZHAO Analysis on the influencing factors on Sino 

Thai trade

นานาชาติ ผศ.ดร.ภารวี Dr.Paravee

41 601615572 นางสาวWUXU ZHANG Analysis of factors affecting the development 

of Chinese tourism under One Belt and One 

Road strategy

นานาชาติ รศ.ดร.ชูเกียรติ Dr.Chukiat

42 601615574 นางสาวXIBEI WAN An Empirical Analysis of Border Trade and 

Economic Growth in Xishuangbanna 

Prefecture

นานาชาติ อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ Dr.Nachatchapong

43 601615578 นางสาวYING CAO An Empirical study of the impact of 

Agricultural Trade between China and 

Thailand on China's economic growth

นานาชาติ รศ.ดร.เริงชัย Dr.Roengchai

44 601615579 นางสาวYONGMEI LI Patential analysis of China's mobile phone 

export trade to Thailand

นานาชาติ ผศ.ดร.อนัสปรีย์ Dr.Anaspree

45 601615580 นางสาวYUN WANG The impact of Japan's TBT on the exports of 

China's mushyoom

นานาชาติ ผศ.ดร.วรพล Dr.Woraphon

46 601615581 นางสาวZEYU LI Research on the influencing factors of China-

Thailand tourism service trade

นานาชาติ อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ Dr.Nachatchapong

47 601615582 นางสาวZIJUN KANG Study on the profit model of we-media in 

China

นานาชาติ ผศ.ดร.กฤษดา Dr.Krisada
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48 571610017 นางสาวกัญญารัตน์ พลศิริ ภาคปกติ รศ.ดร.ปิยะลักษณ์

49 571610244 นางสาวณยาภัณฑ์ ด้วงผ้ึง ภาษีสุราเเละยาสูบ ภาคปกติ ผศ.ดร.ไพรัช

50 581610114 นางสาวทิพานัน วรรณไตย ปัจจัยทางด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการใช้

บริการส่ังอาหารออนไลน์ ด้านแอพพลิเคช่ัน food 

panda

ภาคปกติ อ.พีรพงษ์

51 581610230 นายภัทรพงศ์ อุทธโยธา การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ

คนละคร่ึง

ภาคปกติ ผศ.ดร.วรลักษณ์

52 591610124 นายนาวิน นาวา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ Grab Food Application 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ อ.พิมลพรรณ

53 591610267 นางสาวสโรชา อินทยศ ภาคปกติ อ.กฤษฎา

54 601610011 นางสาวขวัญมนัส จันสีมุ่ย พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้ามือสองของผู้บริโภคใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ ผศ.ดร.กัญญ์สุดา

55 601610012 นายคุณานนต์ แก้วมณี พฤติกรรมการเล่นเกมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงวิกฤติโควิด - 19

ภาคปกติ อ.พีรพงษ์

56 601610013 นายจารุพงษ์ จันทร์มูล ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการถูกโกงในการซ้ือขายไอดีเกม

ออนไลน์

ภาคปกติ อ.ดร.ชลระดา

57 601610018 นางสาวจุฑามาศ บุญมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเข้าร่วมใช้สิทธิโครงการ

คนละคร่ึง

ภาคปกติ อ.ดร.ณพล

58 601610031 นางสาวณิชากร ชมภู ภาคปกติ ผศ.ดร.จารึก

59 601610035 นางสาวทองวรินทร์ อินนันชัย ภาคปกติ ผศ.ดร.วรลักษณ์

60 601610038 นางสาวธนภรณ์ ค าวรรณ์ ภาคปกติ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์
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61 601610041 นายธรรมนูญ ทองเข้ม อิทธิพลของอุปสงค์ท่ีส่งผลต่อจ านวนการเข้าพัก

โรงแรมในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ

ภาคปกติ รศ.ดร.กาญจนา

62 601610047 นายนวคุณ ขันดอกไม้ รสนิยมการฟังเพลงของวัยรุ่นเชียงใหม่ ในช่วงอายุ 

18-22 ปี

ภาคปกติ อ.ดร.เสาวลักษณ์

63 601610057 นางสาวปราณข์ปรียา หาสาตร์สิน ปริมาณความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ภาคปกติ ผศ.ดร.มาโนช

64 601610063 นางสาวปารียาวรรณ ป้อมจักรศิลป์ แนวโน้มการยอมรับรถยนต์ไร้คนขับของประเทศไทย ภาคปกติ อ.ดร.ทัชชา

65 601610068 นางสาวพนารัตน์ กันทะวงค์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภาคปกติ ผศ.ดร.นัทธมน

66 601610074 นางสาวพิริยาภรณ์ แช่มชุ่ม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ช็อกโกแลต

ภาคปกติ ผศ.ดร.วรัทยา

67 601610076 นายภานุวัฒน์ ชิณศรี การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ แนวโน้ม

ราคาทองค า ด้วยแบบจ าลองอารีมา และแบบจ าลอง

โครงข่ายประสาทคอนโวลูช่ัน

ภาคปกติ ผศ.ดร.วรพล

68 601610082 นายลัญจกร ทรัพย์ทวีธนกิจ อิทธิพลของโฆษณาเกมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ อ.กฤษฎา

69 601610083 นายลัทธพล กัลยาณมิตร อิทธิพลของภาพยนตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรมความรุนแรง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ อ.ดร.ชลระดา
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70 601610084 นางสาววรรณชญา แปลงใจ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมหรืองดด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ภาคปกติ ผศ.ดร.มยุลา

71 601610092 นายวิภูษิต สุทธิโมกข์ ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อการ

ตัดสินใจไปท่องเท่ียวในสามจังหวัดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ อ.สุขุม

72 601610095 นางสาวเวธินี วงศ์ชารี ภาคปกติ ผศ.ดร.กัญญ์สุดา

73 601610097 นางสาวศิริพร เดชวงศ์ญา การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการออมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ภาคปกติ ผศ.ดร.อนุภาค

74 601610100 นางสาวศุจินทรา มาสุข ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย ภาคปกติ ผศ.สุชาติ

75 601610105 นายสรรเพชร ชาติวงศ์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรายได้ภาพยนตร์ประเภท 

Super-Hero ของต่างประเทศจากโรงภาพยนตร์

ประเทศไทย

ภาคปกติ ผศ.ดร.จิราคม

76 601610116 นางสาวหมวย ค าแก้ว การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหมอดูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ รศ.ดร.ธเนศ

77 601610119 นายอภิสิทธ์ิ บัวอ่อน การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจด้านโรงแรม

ภาคปกติ ผศ.ดร.กัญญ์ชล

78 601610124 นายอานนท์ เย็นใจ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สามารถปรับเปล่ียนได้ตาม

ความเหมาะสม)

ภาคปกติ ผศ.ดร.วรลักษณ์

79 601610127 นายเอกชัย เจือจาน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ 

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ อ.สุขุม
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80 601610128 นางสาวกมลชนก แก้วหล้า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถ

สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคปกติ รศ.ดร.คมสัน

81 601610142 นางสาวหทัยทิพย์ คุ้มจุ้ย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเช่าบ้านของประชาชนในเขต

สถานศึกษา

ภาคปกติ ผศ.ดร.อนุภาค

82 611610013 นางสาวชนม์ชนก ต๊ิบสุก อิทธิพลของกระแสเกาหลีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคปกติ ผศ.ดร.ภารวี

83 611610020 นางสาวฐิตารีย์ ธีระวาส ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไปต้องการมีบุตรของคนท่ีมี

ความพร้อมในปัจจุบัน ในบริเวณอ าเภอเมืองเชียงใหม่

ภาคปกติ ผศ.ดร.ชาติชาย

84 611610021 นางสาวฑิตฐิตา ธีระวาส ระดับความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษท่ีส่งผลต่อการพิจารณารับเข้าท างานใน

ต าแหน่งพนักงานพาร์ทไทม์ในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคปกติ ผศ.ดร.ชาติชาย

85 611610023 นางสาวณัฏฐ์ธมน ณัฐศุภพิพัฒ ศึกษาผลกระทบนโยบายการคลังท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในประเทศไทย

ภาคปกติ ผศ.ดร.ภารวี

86 611610037 นางสาวธนัญชนก พรมมา ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจบริโภคอาหารเสริม

ภาคปกติ ผศ.ดร.พิฑูร

87 611610039 นางสาวธันย์ชนก สังสนา ภาคปกติ ผศ.ดร.กรรณิการ์

88 611610054 นางสาวพาทินธิดา สัจจานิจการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสิรมของ

ผู้บริโภคท่ีไม่เคยรับประทานอาหารเสริมมาก่อนตาม

กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ภาคปกติ ผศ.ดร.พิฑูร

89 611610094 นางสาวกัญญารัตน์ อุทัยไกรรักษ์ ผลการด าเนินนโยบายโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ต่อ

สายการบินภายในประเทศ

ภาคปกติ ผศ.ดร.จารึก
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90 611610096 นางสาวกุลธิดา ใจอินทร์ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออาหารสุนัข

ส าเร็จรูปในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

ภาคปกติ อ.ดร.กันต์สินี

91 611610102 นางสาวชนกานต์ อัสนี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าชุมชนผ่าน

ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

ภาคปกติ อ.ดร.ไพรัช

92 611610111 นางสาวณัฐนรี หร่ังเพชร การเก็บภาษีคาร์บอนมีผลต่อปริมาณก๊าซคาร์บอนได

ออกไซต์ท่ีลดลงในประเทศไทย

ภาคปกติ ผศ.ดร.วรพล

93 611610116 นางสาวถิรนันท์ ณรงค์ศรี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผ้ามือสองผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ของคนไทย เพศหญิง

ภาคปกติ ผศ.ดร.วรัทยา

94 611610148 นางสาวลักษิกา พรหมวสันต์ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางสุขภาพ

และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อการป้องกันความ

เส่ียง COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ อ.ดร.เสาวลักษณ์

95 611610168 นางสาวอมรรัตน์ ตุ้ยดี พฤติกรรมการบริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเข้าร่วม

โครงการคนละคร่ึง

ภาคปกติ รศ.ดร.ปิยะลักษณ์

96 621610253 นายภูดิษ พนาสันติภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการว่ิง Virtual

 Run ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์

97 601610131 นางสาวกุลกานต์ ปิตากรุณา ภาคปกติ ไม่ต้องจัดสรร อ.ท่ีปรึกษา

98 601610135 นางสาวภัทรากรณ์ พัฒนจันทร์ ภาคปกติ ไม่ต้องจัดสรร อ.ท่ีปรึกษา

99 601610143 นางสาวอภิชญา ปราสาททอง ภาคปกติ ไม่ต้องจัดสรร อ.ท่ีปรึกษา

100 601610144 นางสาวอรุชิดา โนนศรีชัย ภาคปกติ ไม่ต้องจัดสรร อ.ท่ีปรึกษา

101 601610145 นายอลงกรณ์ ทองสุข ภาคปกติ ไม่ต้องจัดสรร อ.ท่ีปรึกษา


