
                                               -ส ำเนำ- 
 

 
 

 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๑๑๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๒ (รอบท่ี ๓)  
----------------------------------- 

 

 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 ๓)  
ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๓) 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   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๒  คณะสหเวชศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๓  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๔  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๕   คณะโลจิสติกส์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๖   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๗   คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๘   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๙   คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 
 
 



                                                                    -๒- 
 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๓)  
จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

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 ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
(เริ่มเข้าระบบได้ในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปน็ต้นไป) 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลกำรศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
บูรพา ท่ี ๐๘๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง ค าช้ีแจง 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ (รอบที่ ๓) 

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

    วันที่ ๑๔ 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  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

   (ลงชื่อ)                 นุจรี  ไชยมงคล 
                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
                                ผูป้ฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชาการศึกษา 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ปีราติ พันธ์จบสิงห์
2 นางสาว วริษฐา สันติมาลัย
3 นางสาว ณัชฌา ดวงช่ืน
4 นางสาว ธนษา ธนเดชะวัฒน์
5 นาย ณัฐพล พงษ์รามัญ

1 นางสาว อัญชิษฐา กรรณิการ์
2 นางสาว อรจิรา เปล้ืองรัตน์
3 นางสาว ชนิกานต์ รุ่งไพบูลย์วงศ์
4 นางสาว ศศิกาญจน์ ธีระนาวิน
5 นางสาว กฤติมา ประวัติเจริญ
6 MR. SOMSANOUK NONPASITH
7 นางสาว ประกายกาญจน์ วิระราช

1 นาย ธนดล เช้ือสงฆ์

1 Ms. CHANPHET INCHAI
2 Ms. SAMOUDTHON SISANONH
3 Ms. THIPKESONE PHETSOPHA

1 นาย กฤษฏ์ แก้วมรกฎ
2 นางสาว ณภัทรชยาภรณ์ ว่องชัยภิญโญกุล

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ

กลุ่มวิชาการตลาด

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์

ระดับปริญญำโท
M1101A หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1101B หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว จีรวรรณ กุลนะ
2 นางสาว ธันย์รดา วันดี
3 นางสาว พุธิตา มากเจริญ
4 นาง จิราภรณ์ กิจเกียรต์ิ
5 นางสาว สาวิณี สีพา
6 นาย นิธิศ พัชรพิมพ์
7 นางสาว พิชาวีร์ เจริญศรี

1 นาย ปรัชญ์ ศรีสุรักษ์

1 นาย สุรจิตร ศรีรัตนวิจิตร

1 นาย นิธิพัฒน์ ปาลอภิไตร

1 MR. RAHUL BURMAN

1 นางสาว วิชญาพร ชนาธินาถ
2 นาย สุภชัย ชมภูสาร

1 นางสาว ปพิชญา สัครพันธ์
2 นางสาว ธัญณิชา สีน้้าเงิน
3 นางสาว พัชราภรณ์ วีรบรรจง

M1103A หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1102B หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรจัดกำร

M1102D หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรจัดกำร

M1103B หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

            กำรท่องเท่ียวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 2 ปริญญำ)

            กำรท่องเท่ียวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 2 ปริญญำ)

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ

กลุ่มวิชาการตลาด

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว (ต่อ)

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ประชารัฐ ยอดบุญจันทร์

1 นางสาว สุภนิดา รัตนสูตร์

1 นางสาว กัลย์กมล ถือทอง

2 นาย รพีพัฒน์ หงษ์ไทย

1 Ms. XIAOMEI CHEN

2 Ms. YINZI QI

3 นาย ยศวัฒน์ ศรีกระจ่าง

4 Mr. YU HAN

5 Mr. ZHAO LIANGJUN

1 Mr. Javad Safaei

2 นางสาว นฤมล ภมรมาศ

3 นางสาว ณัฐชา ชายศ

4 นางสาว นันทนา สุขอุดม

1 นาย ศิริวุฒิ วรรณทอง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 2 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

D1201 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบแบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

M1202A หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1205 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1201 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบแบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1204 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1202B หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย กช สาทรสวัสด์ิ

2 นางสาว จรรยารัตน์ อินทศร

3 นางสาว ณัฐณิชา ทัศมาลี

1 Mr. FAN YANG

1 Mr. LIU JIAN

2 Ms. ZHENG JUNJIE

3 Mr. YUAN HANG

4 Mr. ZHENG LONG YE

5 Mr. WU WENKE

6 Ms. XIAOBAO YUN

7 Mr. ZHANG CHAO

8 Mr. YE JIABEI

9 Ms. CAI LINGLING

10 Mrs. WANG PENG

11 Mr. SHAO ZHAOPO

12 Mrs. LIU SHUWEN

13 Mrs. JUN CHEN

14 Mr. ZHUOXUAN WANG

15 Mr. TANG ENDA

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 3 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะศิลปกรรมศำสตร์

M1302 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

D1301A หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรศิลปะและวัฒนธรรม แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

D1301B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรศิลปะและวัฒนธรรม แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 Mr. JIA LIANG

2 นางสาว จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์

3 Mr. YUE QIU

4 Ms. QIN JUNHUI

5 Mrs. OUYANG LINXIN

6 Mrs. LI XUAN YAN

7 Mr. CHUANLE FU

8 Mr. WANG YUDONG

9 Mr. LIU XIAODONG

10 Mrs. LI BAILU

11 Mr. CHEN ZHAOGUO

12 Mr. JIAJI QIU

13 Mrs. LU XUAN

14 Mr. YALIN LI

15 Mrs. ZHOU FANG

16 Mr. WANG DAN

17 Mr. YANG KEPENG

18 Mr. DUAN JIZHE

19 Mr. ZHANG MING

20 Mrs. JIADAN YOU

21 Ms. WANG MANLI

22 Mr. TANG YUN PENG

23 Mr. CHEN CHI

24 Mr. LE MING LIANG

25 Mr. ZHANG YU HUA

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 3 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

ระดับปริญญำเอก

D1302B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ต่อ)



1 นางสาว นัฐมล คดสุวรรณ ไทย 094-7250790 1249900437094 ไม่มี

2 นางสาว ญาธนาตย์ รัตนะนาวา ไทย 089-4522009 1249900405907 ไม่มี

1 นางสาว พัชรพร อินเอ่ียม ไทย 098-2782741 1200100548829 ไม่มี

2 นางสาว สหัสสา อ้ังล้ิม ไทย 090-1818888 1200100425701 ไม่มี

1 นางสาว นภารัตน์ จันทรคติ ไทย 081-6940233 1100701808346 ไม่มี

1 นาย ณัฐพล ขยายเสียง ไทย 087-6549039 1549900351171 ไม่มี

2 นางสาว ลัทธพรรณ บุญสนอง ไทย 092-9296459 3249900211581 ไม่มี

3 นางสาว ศิริพร จิรารัตนกุลชัย ไทย 081-6975765 1200101717071 ไม่มี

4 นางสาว ฉัตรสุดา ชูแก้ว ไทย 084-8765989 5620290000560 ไม่มี

5 พระ วุฒิศักด์ิ ประกอบการ ไทย 083-8027751 1209700568501 ไม่มี

1 นาย สหชาติ วงษ์กะวัน ไทย 088-0058562 1119900650554 ไม่มี

2 นาย ชานนท์ สุระขันธ์ุ ไทย 097-2831658 1310600259191 ไม่มี

3 PHRA SOROEUN BOUN กัมพูชา 088-2163903 N1586921 ไม่มี

4 นางสาว เจนจิรา แพนพันธ์ุอ้วน ไทย 084-6986792 1729900406844 ไม่มี

ข้อมูลรายช่ือเพ่ือขอออกรหัสนิสิต ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 3)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ค าน าหน้าช่ือ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

คะแนนภาษาอังกฤษ หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

ระดับปริญญาโท

นามสกุล สัญชาติ เบอร์โทร เลขท่ีบัตรประชาชน/Passport



1 พระ วราฤทธ์ิ ฐิตะวัณโณ ไทย 085-3155888 3209900134691 ไม่มี

2 นางสาว ปาณิสรา ทองหา ไทย 090-9140517 5311000104085 ไม่มี

3 นางสาว พรทิพย์ ทองสร้อย ไทย 085-4324153 1310500110862 ไม่มี

4 นางสาว พัชรพรรณ ทาศรี ไทย 089-4115815 1539900274796 ไม่มี

5 พระมหา ชูศักด์ิ ฟุ้งเดช ไทย 086-3145609 3200100191005 ไม่มี

6 นางสาว พิชญ์สิณี จรรยาศิริกุล ไทย 092-2492166 3249900385121 ไม่มี

ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สัญชาติ เบอร์โทร เลขท่ีบัตรประชาชน/Passport คะแนนภาษาอังกฤษ หมายเหตุ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แบบเต็มเวลา แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ศรัณย์ แสนสุข

2 นางสาว ศิรินทร์มาศ แสงเพชร

1 นางสาว เฌอฟ้า โรจนชาลี

1 นางสาว สิริกุล สิงหาบุตร

2 นาย จิรายุ จันทร์ประโคน

3 นางสาว ธิตินันท์ อินทร์สันต์

4 นาย พีระพล โสพิศวัฒนวงศ์

1 นาย ณัฐพัชร์ สังขะวินิจ

1 นางสาว ศรัณย์พร สุดโต

2 นาย ณรงค์ศักด์ิ ผาสุขเจริญไพบูลย์

3 นาย ศราวุธ วงษ์แก้ว

4 นางสาว หัทยา หนูดาษ

5 นาย กรณ์ กูรมะสุวรรณ

6 นาย ณัฐวุฒิ ศรีระษา

1 นางสาว กัลยาณี พินิจกุล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะศึกษำศำสตร์

             แผน ก แบบ ก 2

M1501A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)

M1501B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) 

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

M1502C หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

             Teaching English as a Global Language ไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1504 หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

             แผน ก แบบ ก 2

M1503A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู)

M1502A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู)

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ชาคริต สินปรุ

2 นางสาว ปริยารัตน์ บัวแก้ว

1 นางสาว เนตรสุวรรณ ประมวลทรัพย์

2 นาย สมพงษ์ เอ่ียมสมัย

3 นางสาว ชนนิสา มหาวงศ์

1 นางสาว ปุณยนุช อ านวยผล

2 นางสาว สิริพร เน่ืองจ านงค์

3 นางสาว นัฐวรรณ บุญนารัตน์

1 นางสาว อรณี เทียบประทุม

2 นางสาว พรพิมล แสนบรรดิษฐ์

1 นาย ชาลี อินมอญ

2 นางสาว จณิชญา ศิริปุณย์

3 นาย กฤตณ์พัทธ์ ศุจีธนนันทน์

4 นางสาว อารีรัตน์ งามประยูร

5 นางสาว วรรณวิภา หรูสกุล

1 นาย พีรวิชญ์ สหชัยรุ่งเรือง

2 นางสาว ทรัพย์อนันต์ นิตยารส

M1506D หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ  แผน ข

ระดับปริญญำโท

คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)

M1505B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1509A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

M1506C หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ  แผน ก แบบ ก 2

M1508 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1507 หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ธนยศ เสระฐิน

2 นาย วัชริศ พลสอน

3 นางสาว พรปวีณ์ ศรีสุข

4 นางสาว วาทินี ป่าจันทร์

1 นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล

2 นางสาว นันฑริกา ไวทยานนท์

3 นางสาว ณปภัช จันทร์อุดม

4 นางสาว วิไลพร ส าเภานนท์

5 นางสาว ปิยะธิดา มลาศรี

6 นาย อภิชา มนต์วิเศษ

7 นางสาว นภชนก ฐานวาณิชกุล

1 นางสาว จุฑารัตน์ มูลนะ

2 นางสาว นภมาศ เครือแป้น

3 นางสาว ณัฐพร ผาสุขข

4 นางสาว วราภรณ์ พูลสวัสด์ิ

5 นางสาว มนฑิรา เรือนมูล

6 นางสาว กฤตยา ทิพย์ศรี

7 นางสาว ธัชตะวัน ชูเรือง

8 นางสาว พรทิพย์ นาคดี

9 นางสาว พัชราวรรณ สุวรรณ

10 นางสาว ฉัตร์สุดา วงศาโรจน์

             แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)

M1510B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู)

M1510A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู)

ระดับปริญญำโท

M1509B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

             แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

11 นางสาว ปุณณัฐ ม่วงสว่าง

12 นาง วรรณภา แจ่มทิม

13 นางสาว สุนันทา ส่งนุ่น

14 นางสาว จิดาภา อ่อนสอน

1 Mrs. JIANG XUE

2 Ms. BAI RAO

1 นางสาว กนกวรรณ สกุลทรงเดช

1 นาง สุมนา มะลิหอม

M1510B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู)

             แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)

D1504 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

D1501B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)

D1503B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ  แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

            Teaching English as a Global Language แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว นุสรา ปารมี

1 นาย ภูริทัต บุญเจือ

2 นาย ณพล เติมกิจธนสาร

3 นางสาว นฤมล ไทรตระกูล

4 นางสาว กรชุลี จันทะรัง

5 นางสาว เรณู ร่ืนรมย์

6 นางสาว ศศิวิมล กองทรัพย์เจริญ

7 นาย ฉันทิช มณฑา

8 นางสาว มนัสนันส์ ส าเร็จ

9 นาย ชัชภูม์ิ ภัทรสิทธ์ิเจริญ

11 นางสาว อาภาภรณ์ ผาใต้

12 นาง นีระนุช มหายศนันท์

13 นางสาว ภานุมาศ ช านาญ

14 นาย ปฏิพล สัมมาวุฒิชัย

15 นางสาว จุติพร มาเพ่ิมผล

16 นางสาว รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล

17 นางสาว จรัสรักษ์ อ่อนศรี

18 นาง กมลรัตน์ ฉรี

19 นางสาว ภัสสร เพ็งสา

20 นางสาว จุฑามาศ อินทไทร

21 นาย ธฤต เปานิล

22 นาย ทศพร พงศ์ธาริน

23 นาย วัชระพงศ์ ศุภเกษม

24 นาย วุฒิศักด์ิ เพียรจิตร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 6 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ

M1601A หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ  (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ก แบบ ก 2

M1601B หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ญาณะพัชญ์ อัครไชยนิวัตร

2 นาย พีรพล รัตนาเกียรติ

3 นางสาว ปาริฉัตร อติชาติธานินทร์

4 นาย จตุวิทย์ ศรีน้อยพรม

5 นางสาว นลิษา วาปีโท

6 นางสาว สุดใจ จีนศาสตร์

7 นาย วัฒนศักด์ิ นาคม่วง

8 นาย ตันติกร ศิรกฤตธนสาร

9 นาย จรัลรัตน์ โมกขวิสุทธ์ิ

10 นาย กฤตเมธ วัดศรี

11 นาย เอนกพงศ์ สีกงพลี

12 นางสาว วิไลพรรณ เหล่าพิสัย

13 นางสาว พิศภรณ์ อะติชาคะโร

14 นาย พิทักษ์ ทองอยู่

15 นาย ธงธรรม หมุดธรรม

16 นางสาว ฐาปนี สุกาญจนโชติ

17 นาย จิรพัทธ์ แสงฉาย

18 นาย วิทูร กษมานนท์

19 นาย วรเมธ จินตรัตนวงศ์

20 นางสาว เจนจิรา อ าไพริน

21 นาย อิทธิกูล ทองค า

22 นาย ชัยวัฒน์ ดาวเรือง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 7 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

ระดับปริญญำโท

M1701 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ณัฐณิชา ทีฆธนสุข

2 นางสาว เมธาวี ชอุ่ม

1 นางสาว กัลยกร เทียนชัย

2 นางสาว ภาณิตา บงกชมาลี

3 Ms. XIAOJUAN ZHANG

4 นางสาว อรพรรณ วสิกรัตน์

5 นางสาว วิชญาดา โกมลกิจเกษตร

6 นาย นที คงห้วยรอบ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 7 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

M1703 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ (ต่อ)

M1702 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว นิดสา จันทร์งาม

2 นาย ชวนันท์ วิทิตธรรม

3 นางสาว สุธารัตน์ จุ้ยเจริญ

1 นางสาว ณัชมุนินทร์ จีรธนพัฒนากุล

2 Miss CHANMEARDEY CHIV

3 นาง ลัดดาวัล ฟองค์

4 นางสาว นิตยา สุริยะพันธ์

5 นาง พะยอม ยุวะสุต

D1801B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 8 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ

          แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

M1801 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ราชมณ รัตนเวคิน

2 นางสาว จิตพิสุทธ์ิ ศรีชู

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 9 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะดนตรีและกำรแสดง

M1901B หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว กิติรัตน์ สุวรรณรงค์

2 นางสาว เทพอนงค์ ณ นคร

3 นางสาว ณัฏฐนิชา เหลืองอ่อน

4 นาย ทยาวัท พัฒนพานิช

5 นางสาว ปิยาทิพย์ วัฒนสุนทร

1 นางสาว โชติดา วรพันธ์

2 นางสาว ลลิสา ก่อปฐมกุล

1 นางสาว วิไลลักษณ์ เท่ียงค า

2 นาย เพ่ิมเกียรติ แข็งกสิกิจ

3 นางสาว สุปวีณา พละศักด์ิ

4 นางสาว พรพิมล เจียรศรีวิมล

5 นางสาว ศิรประภา มุงบัง

6 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขขะ

7 นางสาว มินลา นาคหนุน

1 นางสาว กุลธิดา หมัดแม่น

2 นางสาว สนธิกานต์ ราชโทสี

3 นางสาว ธิดารัตน์ สีอ่อน

4 นางสาว นันทวรรณ จ านงค์เวช

1 นางสาว กิตติยาพร ยืนนาน

2 นางสาว เมธาวี พรตเจริญ

3 นาง สุภาพรรณ วรผล

ระดับปริญญำโท

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะพยำบำลศำสตร์

M2105B หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2101A หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2102 หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2104 หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2103 หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

4 นางสาว อัญญรินทร์ ประเคนลี

5 นางสาว เพียงตะวัน พันธุโยธี

6 นางสาว ฐิตินาฎ ศิริปรีชากุล

7 นางสาว วิภาวรรณ ม่ันภักดี

1 นางสาว ผกามาศ พิมพ์ธารา

2 นางสาว จินตหรา ดงตะใน

3 นางสาว ชุติกานต์ งามเสง่ียม

4 นาง กัญญ์ภรณ์ เหล็กด า

1 Mr. KINLEY GYATSHEN

1 นาย มนตรี ขุนอินทร์ทอง

2 นางสาว วชรีกร อังคประสาทชัย

3 นางสาว สิริยาภรณ์ เจนสาริกา

4 Mr. LONGYAN BIAN

5 Mr. YANG QIN

6 Mrs. SHI YANG NING

7 Mrs. HAI YAN SUN

8 Mrs. NAN TANG

9 Mrs. CHUNTAO WANG

10 Mrs. YANG WANG

11 Mrs. QIAN WU

D2101 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M2106B หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

คณะพยำบำลศำสตร์ (ต่อ)

ระดับปริญญำโท

M2105B หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)

ระดับปริญญำเอก

M2107B หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 



1 Miss MINJIE ZHAO

M2201C หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

             กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy) แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ค าน าหน้าช่ือ

ระดับปริญญาโท

ล าดับท่ี ช่ือ นามสกุล



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว รุ่งนภา นวลมะลัง

1 นาย ศุภนันท์ จันทร์ทรัพย์

2 นาย นที ประเสริฐม่ังคงดี

D2301C หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.2

ระดับปริญญำโท

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 12 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะสหเวชศำสตร์

ระดับปริญญำเอก

M2301 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว วิลาสินี หล่ิวน้อย

1 นาย ยืนยง เพียรสวัสด์ิ

2 นาย โสภณ ตะยะชา

1 นางสาว พรรณธิดา พงษ์พิทักษ์

2 นางสาว ลลิตา หลอดแก้ว

3 นางสาว โสภิตตา แสนวา

4 นางสาว พัชรภรณ์ ถาวรสิน

5 นางสาว โศภิดา บุญมี

1 นางสาว ปิยาทิพย์ วัฒนสุนทร

1 นางสาว บวรจิต เมธาฤทธ์ิ

2 นางสาว พันธ์นภา จิตติมณี

1 นางสาว เกวลี แสดงฤทธ์ิ

1 นางสาว กมลรัตน์ นุ่นคง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 13 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

M2403C สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2

D2403A สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำโท

M2402 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2401 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

D2401 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำขำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

D2402A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M2403B หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาวาโท สุวัชรพงศ์ สุรแสนปรีดี

2 นางสาว นิตยา เก็ดแก้ว

3 นางสาว โสภาพรรณ ชิณบุตร

4 นาย อนุรักษ์ จักป้อ

5 นางสาว อาภากร วงศ์สิทธ์ิ

1 Ms. AURE FLO ORAYA

2 Mr. YE LIN TUN

3 Ms. LATTANAMANY HOUATTHONGKHAM

1 นางสาว วารินทร์ วงษ์วรรณ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 14 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์

             แผน ก แบบ ก 2

D3101A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำโท

ระดับปริญญำเอก

M3102A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ (นำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย)

M3102B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ (นำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ (ชำวต่ำงชำติ) 

             แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ธัญพิชชา จตุพรวิพัฒน์

2 Mr. SOUBAN OUDONEMEXAY

1 นางสาว จุฑามาศ ทองทวี

2 นางสาว ศริสา บุญโชคเจริญศรี

3 นางสาว ณัฐจนันท์ รัตนมหาไพศาล

4 นางสาว ชรินรัตน์ แซ่จิว

5 นางสาว เนติมา ท าทอง

6 นาย ปิยะพันธ์ เช้ือเมืองพาน

7 นาย อัฐฉัตร วงษ์เพชร

8 นาย ชยุต ทับเท่ียง

9 นาง รัชนี โฆษิตานนท์

10 นางสาว ธัญญารัตน์ ทาบทอง

11 นาย ฉัตรชัย ใจทิยา

12 นางสาว นวพร บุญรอด

13 นาย ธีระ เน่ืองจ านงค์

14 นาย รัฐกริช หลักเพชร

15 นาย วิรชา อยู่สมบูรณ์

17 นางสาว กนกวรรณ คงกะพันธ์

18 นางสาว นันทวันทน์ รอตสุวรรณ์

19 นาย พีรพล รัตนเกียรติ

20 นางสาว สาลินีย์ ธีรเนตร

21 นางสาว อุลิษา สุริเตอร์

22 นาย เมธาพันธ์ สมนึก

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 15 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

      คณะโลจิสติกส์

ระดับปริญญำโท

M3201A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3201B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ประมวล จันทร์ชีวะ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 15 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562

D3201 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำเอก

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 
      คณะโลจิสติกส์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย จิรายุ เอ่ียมสอาด

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 16 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ

M3301A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว รสสุคนธ์ พูลบุตร

2 นางสาว นพมาศ ต๊ะสุรินทร์

3 นางสาว ทิพย์วรรณ เจียมอนุกูลกิจ

1 นางสาว โชติรส แก้วกัลยา

1 นาย ภาณุภัส หอมเพชร

2 นางสาว พีรนันท์ มุสิกรัตน์

1 นางสาว สุภัสสรา กิตติพิทยากุล

2 นาย สิรพัฒน์ มหาผล

1 นางสาว สุดารัตน์ พิทักษ์รัตน์

2 นางสาว นภาพร บุญนรานุรักษ์

3 นาย เจษฎา มณีวงษ์

1 นางสาว เจนจิรา สนณรงค์

2 นาย ธนบดี องอาจ

1 นางสาว วริศรา วัฒนวิโรจน์กุล

2 นางสาว ธัญญาภรณ์ บัวแตง

3 นางสาว พรวิภา กันเกตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 17 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะวิทยำศำสตร์

ระดับปริญญำโท

M3406B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3408B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3409 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี แบบเต็มเวลำ (ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2 

M3410B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3411 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3403 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3404B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ไอลดา จันทร์แจ่มดารา

2 นาย พชรพล งามเสมอ

1 นางสาว ณัชชา แก้วโบราณ

2 นางสาว นัชชา มิสาธรรม

1 นาย คณิศร ศรีทาพักตร์

1 นาย วิทวัส ขุนไกร

2 นาย บัณฑิต พรมศร

1 นางสาว กมลชนก นาคสุวรรณ์

1 นาย พงษ์ธร เพ็งน้อย

D3504C หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ  แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M3504D หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3505B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 18 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะวิศวกรรมศำสตร์

M3504C หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

M3501B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3502B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ฐิติวรดา สมศรี

2 นางสาว ภัทรมน หุ่นล าพูน

3 นาย พีระพล ปล้ืมผล

4 นางสาว สุพรรณี นวลโกฎ

5 นาย ปัญยวัฒน์ พ่วงแพ

6 นาย สมเกียรติ แว่นมณี

7 นาย ฉัตรดนัย ไชยหาญ

8 นางสาว พิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 19 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0119/2562 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 3) 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

M3601 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท




