
 
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ ๐๐๕๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๔ (รอบท่ี ๒)  
--------------------------------------------------------- 

               ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๖๔/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๒) ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  เพือ่ให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะดนตรีและการแสดง 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๑    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๒  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

               ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)  
จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต พร้อม
ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 
* หากมีผลคะแนนภาษาองักฤษ (BUU-GET, 
CU-TEP, TOEFL iBT และ IELTS) ทั้งที่ผ่าน
และไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แนบพร้อมเอกสารการ
รายงานตัวด้วย 

            ระหว่างวันท่ี  
      ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๓๔/๒๕๖๔  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) 



-๒- 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
วันเสาร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

     ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ชั้น ๓  
 อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 
      (ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์)  
บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการ 
และช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วม 
การปฐมนิเทศให้ทราบอีกครั้ง  
ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  
http://grd.buu.ac.th และทางเพจ 
Facebook “Graduate School  
Burapha University”  

   ๓ การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนิสิตใหม่)  วันท่ี ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔           กองทะเบียนและ 
       ประมวลผลการศึกษา 
      http://reg.buu.ac.th 

   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓             คณะ/วิทยาลัย 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                        
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                         
 

 



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

1 6499120133 นางสาว สุภาวดี ทองไถ

2 6499120086 นางสาว ปาริชาติ เทียบแสน
3 6499120100 นางสาว พิชชุดา ธัญธนขันธ์
4 6499120126 นางสาว วรินทร์ธร ธาดานุกูลวัฒนา
5 6499120127 นาย รัฐพล นภาศรี
6 6499120140 นางสาว วรรณ์ชนก สมบูรณ์สัจจา
7 6499120167 นาย จิราเมธ โปต๊ิบ
8 6499120186 นางสาว ดรุณี เชาว์ศิริ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว
(รวม 8 คน)

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   แบบไม่เต็มเวลา
แผน ข (7 คน)

เอกสารแนบหมายเลข 1



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะดนตรีและการแสดง
(รวม 1 คน)

M1901B : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการ
แสดง แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

1 6499120034 นางสาว ปิราวรรณ ยุทธกิจ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

เอกสารแนบหมายเลข 2



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499120168 นางสาว วรุณมาศ แก้วรานนท์
2 6499120190 นางสาว อาภาสุวรรณ คล้ายสุบรรณ์
3 6499120132 นางสาว ณัฏฐธิดา พินิจกิจ
4 6499120018 นาย สุทธิพงษ์ พานทอง
5 6499120029 นางสาว ภัทราภรณ์ บุญโรจน์
6 6499120078 นางสาว สมบูรณี ศรีบุรมย์
7 6499120091 นางสาว ศิรประภา พงษ์เพ็ญ
8 6499120093 นางสาว อุมาพร โกปิยนันท์
9 6499120164 นางสาว สุวิมล นัมคณิสรณ์
10 6499120174 นางสาว ศุภิสรา  กุลสุวรรณ
11 6499120185 นาย อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ
12 6499120041 นาย ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์
13 6499120047 นาย วิโรจน์ เล้ียงวงษ์
14 6499120089 นางสาว ธมลวรรณ พิทักษ์ตันสกุล
15 6499120117 นางสาว กัญญารัตน์ อันไกรฤทธ์ิ
16 6499120135 นางสาว วนิดา ศรีสังข์ ณ อยุธยา
17 6499120145 นาย พงศกร สีทิศ
18 6499120158 นางสาว ธิดารัตน์ อินทปัญญา
19 6499120035 นาย ฉันทวัฒน์ ตึกห่อ
20 6499120131 นางสาว แพรววรินทร์ ศรีเสาวคนธร
21 6499120187 นาง ปวีณา จิบโคกหวาย
22 6499120175 นางสาว สุวิมล ศรีสันงาม

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (3 คน)

M2102 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (8 คน)

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (7 คน)

M2104A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (4 คน)

คณะพยาบาลศาสตร์
(รวม 31 คน/ส ารอง 1 คน)

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

23 6499120149 นางสาว สุพิชฌาย์ ซ้ึงศิริทรัพย์
24 6499120176 นางสาว อาริยา เพ็งสุข
25 6499120076 นางสาว กัลยาณี จันทกานนท์

1 6499120043 นางสาว อรปรีญา พิมพ์โคตร
26 6499120173 นางสาว กรชนก ปัญญรักษ์
27 6499120139 นาย บุญภัทร ฟักหล ่า
28 6499120179 นางสาว เจนจิรา สุขประเสริฐ

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

29 6499120006 นาง กรกฏ วิเชียรเทียบ

M2107G : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชา Pediatric Nursing แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) 
แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

30 6499120169 นางสาว พิวรรภรณ์ ต้ังใจ

M2107B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชา Nursing Administration แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) 
แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

31 6499120181 นางสาว กัลย์ญาณ์มาส ศรีสุวรรณ

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบ
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (2 คน)

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายช่ือดังน้ี
M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน/ส ารอง 1 คน)

M2106A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (3 คน)

คณะพยาบาลศาสตร์
(รวม 31 คน/ส ารอง 1 คน)
(ต่อ)



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
(รวม 1 คน)

D3101B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ แบบ
ไม่เต็มเวลา แบบ 2.1 (1 คน)

1 6499120012 นาย ทบทอง ช้ันเจริญ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

เอกสารแนบหมายเลข 4



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

2 6499120137 Mrs. XIAOYUN CHEN

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

3 6499120013 นางสาว นวรัตน์ ค่ามี

M1202B : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข (1 คน)

4 6499120134 นาย ธนกร พวงบุบผชาติ

5 6499120031 Miss Lan Li
6 6499120088 นางสาว มณฑิตา สังข์มงคล
7 6499120120 นางสาว นัฐริกา คงเมือง

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

D1201 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา แบบเต็มเวลา 
แบบ 2.1 (2 คน)

M1204 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (3 คน)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(รวม 7 คน)

1 6499120136 Mrs. YAN E YIN

เอกสารแนบหมายเลข 5



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499120039 นาย ณภัสส์ จันทร์จรูญ
2 6499120058 นางสาว อุทัยวรรณ จงรัก

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข (1 คน)

3 6499120021 นางสาว ธิดารัตน์ หิรัญวงศ์

5 6499120038 นางสาว บุษกร โพธ์ิหา
6 6499120059 นางสาว ทิพยาพัฒน์ ฉ ่าเลิศวัฒน์
7 6499120060 นางสาว ภคมน สิทธิโชค
8 6499120150 นาย สุธะสิธม์ อินธรประเสริฐ
9 6499120155 นาย สุรเกียรต์ิ มาตวังแสง

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

M1402B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน ข (2 คน)

M1406B : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข (5 คน)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(รวม 8 คน)

เอกสารแนบหมายเลข 6



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

D1501B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) Teaching English as a Global 
Language แบบเต็มเวลา แบบ 2.1 (1 คน)

1 6499120083 Mr. RUI ZHU

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) Teaching English
 as a Global Language ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

2 6499120004 นางสาว นวลทิพย์ ลาสา

M1505A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม แบบเต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

3 6499120098 นาย สิปปกร ขันติกุล

M1505B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

4 6499120077 Miss Yulan Yang

M1506D : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ) แผน ข (1 
คน)

5 6499120087 นาย นรินทร์ เวชกรบริรักษ์

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมองจิตใจและการ
เรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

6 6499120162 นาง พรรณผกา ใจแก้ว

7 6499120044 นางสาว พัทธ์ธีรา เน้ียวคงศักด์ิ
8 6499120099 นางสาว วรดา ศรีขาว
9 6499120184 นาง ปาริฉัตร วัจนลักษณ์
10 6499120188 นางสาว รังสิมา ถนอมสิงห์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (4 คน)

คณะศึกษาศาสตร์
(รวม 10 คน)

เอกสารแนบหมายเลข 7



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499120024 นางสาว จารินี ไมตรี
2 6499120033 นางสาว จีระนันท์ พรมชัย
3 6499120046 นาย ศรัณยู ค่ากลาง
4 6499120114 นาย ณัฐนันท์ จ่ารูญสวัสด์ิ
5 6499120118 นาย สุรพัศ ศิวาวุธ
6 6499120130 นาง ธันย์มุนินทร์ เกิดศรี
7 6499120146 นางสาว อรุณศิริ วงศ์สวัสด์ิ
8 6499120015 นางสาว วจีรักษ์ เจริญพงษ์
9 6499120119 นาย สหรัฐ สุขสวัสด์ิ
10 6499120121 นางสาว ปรีญาภรณ์ ศรีสันต์
11 6499120122 นาย จักรกฤษฏ์ิ โพธ์ิศรี
12 6499120123 นาย สันติสุข ฮะวังจู
13 6499120166 นางสาว กมลรส สาวงาม
14 6499120177 นางสาว พลอยกาญจน์ สร้อยสน

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (7 คน)

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (7 คน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
(รวม 14 คน)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

เอกสารแนบหมายเลข 8



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยา
เขตจันทบุรี
(รวม 1 คน)

M3601 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

1 6499120097 นางสาว วราภรณ์ นักเสียง

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 
เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบหมายเลข 9



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

M3201A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

1 6499120020 นาย วัสยศ เนียมประยูร

2 6499120022 นาย ณัฐศักด์ิ รอดรักษา
3 6499120030 นาย สุวิทย์ สว่างเนตร
4 6499120049 นางสาว พิมลนาฏ แพเอี ยมอัมพร
5 6499120096 นางสาว ศิริวิมล รัตนะชัยมงคล
6 6499120138 นาย ภัทรภณ หาญกล้า
7 6499120151 นาย ศาศวัต พรเวียง
8 6499120191 นาย สวัสด์ิ บัญชาเมฆ

M3201B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน แบบไม่เต็มเวลา แผน ข (7 คน)

คณะโลจิสติกส์
(รวม 8 คน)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

เอกสารแนบหมายเลข 10



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499120095 นางสาว ชนิดา เสือภูมี
2 6499120129 นาง ปัทมา ธีระพงษ์

M1702 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข (1 คน)

3 6499120026 นางสาว กมลทิพย์ อินทคีรี

4 6499120053 นาย ณัฐวัตร พุทธกาล
5 6499120092 นางสาว ปาริชาติ เทียบแสน
6 6499120128 นางสาว วันวิภา มาใหญ่

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

M1701A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร
แบบไม่เต็มเวลา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แผน ข (2 คน)

M1703 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการจัดการธุรกิจ
โลก แบบไม่เต็มเวลา แผน ข (3 คน)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
(รวม 6 คน)

เอกสารแนบหมายเลข 11



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
(รวม 1 คน)

M1801 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (1 คน)

1 6499120037 นาย ธีรังกูล วรบ่ารุงกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

เอกสารแนบหมายเลข 12



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499120057 Mr. DI CHENG
2 6499120064 Mr. WEI JING
3 6499120066 Mrs. WEINA XU
4 6499120069 Mrs. XIAOTING XU
5 6499120147 Mr. GUO XUE
6 6499120062 Mrs. YUAN TIAN
7 6499120065 Mrs. FEI CHEN
8 6499120068 Mr. SIWEI WU
9 6499120073 Mrs. YUXUAN CHEN
10 6499120081 Mr. SHUZHE LIU
11 6499120108 Mr. YANG LIU
12 6499120110 Miss WANQING LUO
13 6499120113 Mr. SHUNLIANG LI
14 6499120124 Mr. GANG LIU
15 6499120142 Mr. WENTAO ZHOU
16 6499120144 Mrs. XIAOLIN HUANG
17 6499120157 Mr. ZHUO ZUO
18 6499120159 Mrs. YING WAN

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0052/2564 ลงวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

D1303A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา แบบ 1.1 
(5 คน)

D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา แบบ 2.1 
(13 คน)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
(รวม 26 คน)

เอกสารแนบหมายเลข 13



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

19 6499120050 Mrs. CHENGCHEN YANG
20 6499120051 Mr. SONG QI
21 6499120054 Mr. DELIN XU
22 6499120056 Miss JING HAN
23 6499120061 Mr. XUN LI
24 6499120063 Mr. GUANGYUAN XU
25 6499120141 นางสาว นวพร เทพวัติ
26 6499120143 Mr. NAN XU

M1302 : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (8 คน)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
(รวม 26 คน) (ต่อ)


