
 
                                               -ส ำเนำ- 

 
 

 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๐๒๘/๒๕๖๓ 
เรื่อง  รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 256๓ (รอบท่ี 1)  

--------------------------------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ๐๒๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีก าหนดการเปิดรับสมัคร (รอบท่ี ๑) ระหว่างวันที่ 
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บณัฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๕      คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๖   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๗   คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๘   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๙   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๐   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๑   คณะโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ 
      
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑)  

จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ๑ ผู้ผ่าน 
 



-๒- 

 
 
 

ล าดับ                  หัวข้อ               ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
(จ านวน ๒,๐๐๐ บาท) พร้อมส่งเอกสาร 
การรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 
* หากมีผลคะแนนภาษาองักฤษ (BUU-GET, 
CU-TEP, TOEFL iBT และ IELTS) ทั้งที่ผ่าน
และไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แนบพร้อมเอกสารการ
รายงานตัวด้วย 
** ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทีย่ังไม่มีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาองักฤษยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ จะมกีารจัดสอบ BUU-GET โดยสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

              ระหว่างวันท่ี  
       ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
บูรพา ท่ี ๐๑๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ค าช้ีแจง 
ขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตระดับบณัฑติ 
ศึกษา (รอบท่ี ๑) ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

      วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

      หอประชุมธ ารง บัวศรี  
         มหาวิทยาลัยบูรพา 
   แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมได้ที่ 
http://grd.buu.ac.th/wordpress/ 

การทดสอบภาษาอังกฤษ (BUU-GET)  
โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

            จัดสอบในวันท่ี 
        ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
     เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
      ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี  
         มหาวิทยาลัยบูรพา 

           สมัครสอบได้ที่ 
http://li.buu.ac.th 

 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน  วันท่ี ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

     http://reg.buu.ac.th 
   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา       วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓          คณะ/วิทยาลัย 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
    (ลงชื่อ)                 นุจรี ไชยมงคล 
                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
                                ผู้รกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงนิดำวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชำกำรศึกษำ 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย พลากร พงศกร

1 เรือเอก โสรัจ ลดเล้ียว
2 นางสาว ศศิญดา ศุภิดานพนที
3 นางสาว ศศิธร จินดาสมุทร์
4 นางสาว ชนิตา  สินธนะกุล

M1101B หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

ระดับปริญญำโท
M1101A หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ชัญญา  กาญจนปรมาภา

1 นางสาว เฌอฟ้า  โรจนชาลี

1 นาย อภินันท์  ชัยโสภา

1 นางสาว สุรีย์วัลย์  จันทร์กระแจะ
2 นางสาว ฌุฐิมณฑน์  อรัญฤทธ์ิ

M1204 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1205 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 2 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

M1202A หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1202B หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว พรชนก พ่ึงอ่อน
2 นาย กิติบดี  อินทปัญญา
3 นาย วารินทร์  เงินลาด

1 นาย วชรินทร์  สุปัญโญ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 3 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะศิลปกรรมศำสตร์

ระดับปริญญำเอก
D1302B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M1302 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ภชานณ  เจาะสุนทร
2 นาย คมกฤช  ร่ืนวรรณ

1 นางสาว ษลีก์ปรีด์ิยา  พลอยงาม

1 นางสาว จิรภัทร์  โพธ์ิบาทะ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 4 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

M1404A หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1404B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท
M1402B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย วิษณุกร ปินปา

1 นาย วิทูรย์  พันธ์วงศ์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะศึกษำศำสตร์

M1501A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)

M1505B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

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



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ภานุวัตร  นิวันติ
2 นางสาว นพนันท์  ทวีวัฒน์
3 นางสาว กัญญาณัฐ  ศึกเจริญ
4 นาย พลากร  พงศกร
5 นางสาว ธยานี  คุ้นเคย
6 นางสาว พิชชารัตน์  ชอบธรรม

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 6 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M1701A หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ประภาพรรณ  ขาวข า

1 นางสาว วิมลรัตน์  แสงจันทร์
2 นางสาว หทัยวรัญ  ศรีทอง
3 นางสาว สหัทยา พรหมมา

1 นางสาว เบญจพร  ยินดีสุข
2 นางสาว สุดารัตน์  จันทนวรานนท์
3 นางสาว พัชรี  พิมพ์สุวรรณศรี
4 นางสาว อทิตยา ตันพงษ์

1 นาย กรวิชญ์  เฮ้าเส็ง

1 นางสาว กุลกมล  วรรณศรี

1 นางสาว รจนวิชญ์  จิตสม

1 นางสาว ธัญยธรณ์  มงคลสุขภิรมย์

1 นาย วสันต์  แก้วเกล่ือน

M2102 หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2103A หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก

D2101A หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แบบ 2.1

M2106B หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2105A หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2104A หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 7 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะพยำบำลศำสตร์

M2101A หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2101B หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1  นางสาว ธัญญาลักษณ์  หมอกฤทธ์ิ

1  นางสาว จันทร์ทิรา  มีฤทธ์ิ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 8 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

             และกำรกีฬำ (Exercise and Sport Pedagogy) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2201B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำจิตวิทยำกำรออกก ำลังกำย

M2201C หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรสอนทำงกำรออกก ำลังกำย

ระดับปริญญำโท

             และกำรกีฬำ (Exercise and Sport Psychology) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ขวัญใจ  ประเสริฐศรี
2 นางสาว สุดารัตน์  ทองน้อย
3 นาย อภิชา  ฉาไธสง
4 นาย อรรถพล  แก้วตา
5 นางสาว ภาวินี แก้วนิล

1  นางสาว สุภาพร  วรวงค์
2  นางสาว ประภาศรี  เพลงอินทร์

1  นางสาว ภิษณี  วิจันทึก

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 9 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

ระดับปริญญำโท

D2403B หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำเอก

M2402 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 

M2403B หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1  นางสาว สุทิตา  พุทธา

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M3101A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



  
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว กุลกาญจน์  ยืนยงค์
2 นาย กิตติศักด์ิ  มัฆวาล
3 นางสาว เนตรชนก  วัฒนผลไพบูลย์

1 นางสาว กมลลักษณ์ สิกขากุล
2 นางสาว เอมิกา  เจียมสาธิต
3 นางสาว ธัญณี วาดี
4 นางสาว ธัญญธิดา  ติรกานต์วรวัฒน์
5 นาย ไพบูลย์  ทองลา
6 นางสาว วรดนู โพธ์ิทองนาค

M3201B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 11 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

 คณะโลจิสติกส์

M3201A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว สุภิชชา  รักวงศ์อาชีพ
2 นางสาว อรปรียา  วงศ์เมือง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 12 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0028/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะวิทยำศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M3406B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก 2


