
                                               -ส ำเนำ- 
 

 
 

 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๙๖/๒๕๖๒ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๒ (รอบท่ี ๒)  
----------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ๐๐๙/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีก าหนดการเปิดรับสมัคร (รอบที่ ๒)  
ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๔   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๕      คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๘   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๙   คณะดนตรีและการแสดง 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๐   คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๑   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๒  คณะภูมิสารสนเทศสาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๓   คณะโลจิสติกส์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๔   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๕   คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)  

จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 

ล ำดับ                  หัวข้อ               ระยะเวลำ          เว็บไซต์/สถำนที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
(จ านวน ๒,๐๐๐ บาท) พร้อมส่งเอกสาร 
การรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
(เริ่มเข้าระบบได้ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปน็ต้นไป) 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลกำรศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
บูรพา ท่ี ๐๖๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง ค าช้ีแจง 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

    วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   แจ้งข้อมูลกำรเข้ำร่วมได้ที่ 
   เว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย 
http://grd.buu.ac.th/wordpress/ 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน  วันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองทะเบียนและ 
ประมวลผลกำรศึกษำ 

     http://reg.buu.ac.th 
   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒          คณะ/วิทยำลัย 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

               (ลงชื่อ)                 ประทุม ม่วงมี 
                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี) 
                                     ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติการแทน 
                                            ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชาการศึกษา 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว อารยา ประสมทอง
2 นาย ภิเษก ขาวเหมือนเดือน

1 นางสาว สุรีวรรณ เมธาวันทนากร

1 นางสาว จุฑามาศ สนทอง

1 นาง นงค์ราม ชูเชิด
2 นางสาว ญาสุนันทน์ สิริวัฒนโยธิน
3 นางสาว ณัฏฐรวีย์ ดีประเสริฐ

1 นางสาว กัญยา แสนเมืองมา
2 นางสาว ธนัญพร ดวงช่ืน
3 นางสาว มนสิชา อุดมรัตนทรัพย์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

ระดับปริญญำโท
M1101A บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1103B หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1101B บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1103A หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว อังศุมาลิน ทับม่วง
2 นางสาว ภิญญดา พลทะมัย
3 นางสาว กชกร ศรีเกษม

1 Miss Chunling Li

1 นางสาว ศศิธร ลีทอง
M1205 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 2 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

M1202A นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
ระดับปริญญำโท

M1204 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย วิศรุต อยู่คง
2 นาย ปฏิพัทธ์ หลักดี
3 นางสาว ปารีณา อ านวยพร

1 นางสาว ชลิตาภรณ์ ยามูล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 3 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะศิลปกรรมศำสตร์

D1302B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
ระดับปริญญำเอก

M1302 ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก
ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว กรองแก้ว แก้วค า
2 นาย อุกฤษฎ์ ช่ืนศิริ
3 นาย วีรยุทธ เรางาม

1 นาย จงรัก เนียมประเสริฐ
M1404B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 4 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

M1401B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย โชติฤกษ์ แสงงามปล่ัง

1 นาย อารัณย์ เจริญชนม์

1 นางสาว ธารใจ กุมภาพันธ์
2 นางสาว จิรัชญา ทรงวิชัย

1 นางสาว สุรัญชนา ค ารอด
2 นางสาว ธนิฏฐา ลอยประโคน

1 นางสาว วิมล นิราพาธ
2 นางสาว ณสิกาญจน์ ด าริวัฒนเศรษฐ์
3 นางสาว เสาวรส สุวรรณ
4 นางสาว ภาวินี จิตต์โสภา
5 นางสาว อรณภัทร์ มากทรัพย์

1 นาย สุทธิรักษ์ สมอ่อน

1 นาย ไพรทูล บุญศรี
2 นางสาว อรวี อินทร์แป้น
3 นางสาว ณิชา หลงรักษ์

1 นางสาว สุพัตรา สมบูรณ์สุข
2 นาย ธนพล ช้างมาศ

1 นางสาว พิชญาภัค สัจจะบันดาลใจ
2 นางสาว พรนภา สาลี
3 นางสาว จุฑารัตน์ มูลนะ
4 นาย พีพัฒน์ หงษ์ไทย

M1501A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)

M1502A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

M1505B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2

Teaching English as a Global Language ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1502C กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1503A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

M1506D ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ  แผน ข

M1507 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1504 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1506C ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะศึกษำศำสตร์

ระดับปริญญำโท



1 นางสาว อิสรีย์ อ่องอ่อน
2 พระ เทพรัตน์ ถ  ามณี

1 นางสาว ปองปรางค์ ส าฤทธ์ิ
2 นางสาว วันวิสา ดอกสันเทียะ

1 นาย พิจักษณ์ เกตุมณี

1 นางสาว สินีนาฏ วิทยพิเชฐสกุล

M1509B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1508 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1509A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)

ระดับปริญญำเอก
D1505A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย บรรหาร ถนอมญาติ
2 พระ มนตรี แก้วไพฑูรย์
3 นางสาว ณัฎฐกันย์ อ๋องเอ้ือ
4 นาย ทรงชัย บุญทวงศ์
5 นาย ปัณณวิชญ์ คมคาย
6 นางสาว พีรพร หม่ืนพรม
7 นางสาว ชาคริยา โกรัตนะ

1 นางสาว เสาวนีย์ ล้ิมประไพ
2 นางสาว อธิษฐาน แก้วถาวร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 6 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ

ระดับปริญญำโท

M1601D รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันอังคำร-พุธ-พฤหัสบดี) แผน ข

M1601B รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ  (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว เจนจิรา สุวรรณจรัส
2 นางสาว อัญชิตา เพ็ชรค า

3 นาย พลัฏฐ์ โชติอัครธนธัช

4 นางสาว พรรณนภา กาญจนเมธากุล

5 นาย เกียรติศักด์ิ แพงไชย

6 นางสาว จงจิตติ จันด า

1 Miss EUNKYUNG LEE

2 นางสาว มสารัศม์ แสงระวีเมธากรณ์
3 นาย สุรสิทธ์ิ หม่ันท า

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 7 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

M1702 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท
M1701 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว พัชรา สิริวัฒนเกตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 8 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ

D1801B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 Mr. Wai Hin Ko Ko
2 Mr. Hsin-Yu Kao

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 9 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะดนตรีและกำรแสดง

ระดับปริญญำโท
M1901A ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว บุศรินทร์ เล็กบ ารุง
2 นาง อริยะ ช่างท า

1 นางสาว ทัศนีย์ สายศรี
2 นางสาว สราญรัตน์ ส่งข่าว
3 นาย ณัฐพล ชัยหาญ

1 นางสาว มาริษา กิจรัตนา
2 นางสาว ชุติมาพร ธรรมบุตร

1 นางสาว นันท์นภัส สุพล

1 นาย หฤษฎ์ เซ่ียงหว็อง
2 นางสาว ศิรินทิพย์ นิมิตรภูวดล

1 Mr. Lifei Wang
2 Miss Lingzhen Cai
3 Miss Yijun Cheng
4 Mrs. Chun Mei Li
5 Mr. Kai Fu
6 Miss Ying Gao
7 Miss Mao Li
8 Miss Li Na
9 Miss Feng Fan Qian

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะพยำบำลศำสตร์

China แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
M2107C พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) School of Nursing, Wenzhou Medical University, 

ระดับปริญญำโท
M2101B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2102 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2103 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2105B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2106A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

10 Mrs. Xiaowen Sheng
11 Mrs. Xiang Yang
12 Mrs. Chunjue Bao
13 Miss Hailun Chen
14 Miss Shiting Chen
15 Mrs. Xin Xin Chen
16 Mrs. Chenyu Gu
17 Miss Yuhang Huang
18 Miss Liyan Huang
19 Miss Heting Liang
20 Miss Xiaorui Li
21 Miss Ni Yang
22 Miss Ran Tao
23 Mrs. Anna Wan
24 Mrs. Yingxia Chen
25 Mrs. Xinping Yi
26 Miss Peihua Zhang
27 Mrs. Yaqian Zhang
28 Mrs. Yang Zhu
29 Miss Xiaohui Jia
30 Miss Shi Dong Hu

1 นางสาว จันทิมา ชินสร้อย
2 นางสาว อภิญญา คชมาตย์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562

D2101A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แบบ 2.1
ระดับปริญญำเอก

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 
คณะพยำบำลศำสตร์ (ต่อ)

M2107C พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) School of Nursing, Wenzhou Medical University, 
China แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์
2 นางสาว ณวรา เหล่าวาณิชย์
3 นาย วิริทธ์ิพล เกษมสุข
4 นาย ศิรวิทย์ สถิตสมิทธ์
5 นางสาว น ้าฝน แดงโชติ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 11 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

M2402 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว มณีรัตน์ เจริญศรี

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 12 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M3101D วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ชัชดาภรณ์ จอมโคกกรวด

1 นาย สุทัศน์ เจริญมงคลกิจ
2 นางสาว ธันยนันท์ จารุโภคินเสถียร
3 Miss Yanling Qin
4 นางสาว ณัฐธญาน์ สนคมิ
5 นางสาว สกุลยา พันหล้า
6 นางสาว จิราลักษณ์ สิงหาสาร
7 นางสาว ธัญรัศม์ ติใจ
8 นางสาว ศรัณยา สมใจ
9 นางสาว สุภิษา ศิลสัตย์
10 นางสาว ณัฐณิชา อาราอิ

1 นางสาว หน่ึงฤทัย แจ้งสุวรรณ์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 13 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

   คณะโลจิสติกส์

D3201 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

M3201A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3201B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย วงศกร จันทรมหา
2 นาย กิตติธัช เมืองใย

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 14 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ

M3301C วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ข
ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว สุกัญญา บุญยงค์

2 นางสาว ทิพยฉัตร กรศิริภิญโญ

1 นางสาว เอวดา โชติอรุณรัตน์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 15 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 096/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 2) 

คณะวิทยำศำสตร์

D3405B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.2

M3404B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท




