
 
 
 

 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ ๐๑๐๕/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๔ (รอบท่ี ๓)  
--------------------------------------------------------- 

               ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๖๔/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓) ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะดนตรีและการแสดง 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๑    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๒  คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๓    คณะสหเวชศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๔    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๕    คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๖    คณะเภสัชศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๗    คณะโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๘    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๙    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

 
 
 



                                                                  -๒- 
 

            ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๓)  
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  
      ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๔๙๔/๒๕๖๔  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๓) 

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

วันเสาร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
    เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 

        ผ่านระบบออนไลน์  
         Facebook Live 
        ทางเพจ 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 ๒๕๖๔             คณะ/วิทยาลัย 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                        
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                         
 

 



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

D1101 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
แบบไม่เต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499130327 นางสาว พิชญา ศรีมงคลกุล

1 6499130254 นางสาว กัญจนวรรณ พืชผักหวาน
2 6499130274 นางสาว ชุติมาภรณ์ ไทยมณี
3 6499130374 นางสาว ศิรินภา ขจรศักด์ิวรกุล
4 6499130453 นางสาว กรรณิการ์ ก าจัดภัย
5 6499130486 นาย สุรเชษฐ์ ทองสมบัติ
1 6499130059 นางสาว ผุสดี มะโนโฮ้ง
2 6499130155 นางสาว จิรภา ก้าวรุ่งเรือง
3 6499130184 นางสาว กิตติภาพร ดอกรัก
4 6499130226 นางสาว อรนลิน เพลิงภากร
5 6499130285 นางสาว ดลพร พงค์พันธ์
6 6499130303 นาย ตรีภพ ธวัฒน์
7 6499130322 นาย นิพัฒน์ เนียมแตง
8 6499130471 นาย ธนะพล คันทะโชติ
9 6499130475 นางสาว เกศสุดา ขวัญกล  า

M1102B : การจัดการมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ)  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ยวระหว่าง
ประเทศ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 2 
ปริญญา )

1 6499130111 นางสาว อภิญญา สีเขียว

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 1



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130437 Mrs. HUI JIANG
2 6499130438 Mrs. YE YANG
3 6499130444 Ms. YU HE
4 6499130500 Mrs. XIAOYING HE

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

คณะดนตรีและการแสดง M1901B : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
การแสดง แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 2



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130007 นางสาว จรีรัตน์ สุทธิพัฒนางกูร
2 6499130265 นาย จตุพร หนูสวัสด์ิ
3 6499130525 นางสาว สุรีรัตน์ เวียงกมล
1 6499130325 Mrs. SISI JIANG
2 6499130423 Mrs. LIANLIAN ZHU
3 6499130426 Mrs. FANGFANG XU
4 6499130463 Ms. XIAOLING ZHU
1 6499130101 นางสาว ธีรัสดา โม้เกิด
2 6499130152 นางสาว วรินธร มังกรลอย
3 6499130167 นางสาว กาญจนา ภักดีโต
4 6499130306 นางสาว พัทธนันท์ ฉิมเกิด
5 6499130351 นางสาว พิวรรภรณ์ ต้ังใจ
6 6499130503 นางสาว เดือนเพ็ญ ปิยะพิสุทธ์ิ
1 6499130058 นางสาว มัลลิกา โตสิน
2 6499130199 นาง อ้อยใจ ลีวุฒินันท์

1 6499130008 นางสาว ริญญรัตน์ วรีย์เกียรติ
2 6499130042 นาง กรกฎ วิเชียรเทียบ
3 6499130046 นาง อัมพา ศรีสาพันธ์
4 6499130056 นางสาว ณัชชา ตรีสุวรรณ
5 6499130062 นาย พายุ เกณฑ์คง
6 6499130169 นาย ฐนงรัชตฬ์ แสนโกศิก
7 6499130176 นางสาว เกศริณ ปะกิคะเนย์
8 6499130228 นางสาว กมลวรรณ ปุงบางกะดี 
9 6499130294 นางสาว กุลธิดา สุทัศน์

1 6499130050 นางสาว ชัญญาภัค วงษ์ษา
1 6499130230 นาง ปวีณา จิบโคกหวาย
2 6499130432 นางสาว รติพร มัชฌิมา

M2104B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ
 ก 2

1 6499130047 นาย วทัญญู ศรีประเสริฐ

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุง
ครรภ์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130165 นางสาว ชุติมาส อินทา

1 6499130439 นาง บังอร อินทรี

2 6499130036 นางสาว สุธิดา สืบอนันต์

1 6499130296 นางสาว นันตภรณ์ ค าวงศ์
1 6499130011 นางสาว โยธกา สีหะวงษ์
2 6499130122 นางสาว ศุภรทิพย์ ดอกไม้งาม
3 6499130025 นางสาว ศรสวรรค์ มาลัยเล็ก

M2107F : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชา Psychiatric and Mental Health Nursing แบบ
เต็มเวลา (ชาวไทย) แผน ก แบบ ก 2

1 6499130019 นาย ณัฏฐ์ธารณ์ ธีร์อธิศสกุล

1 6499130399 Ms. FANGLIN WANG

2 6499130429 Ms. LIDAN QIAN

รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายชื อดังน้ี

รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายชื อดังน้ี

M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุง
ครรภ์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

คณะพยาบาลศาสตร์ D2101A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แบบ 2.1

D2101B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  แบบเต็มเวลา (ชาวต่างชาติ) แบบ 
2.1

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เด็ก แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2102 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

M2104A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2106A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

M2108A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 School of Nursing, Wenzhou Medical University, 
China สาขาวิชา Matemity Nursing and Midwifery แบบ
เต็มเวลา (ชาวต่างชาติ) แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130358 Ms. LINGLING BAI
2 6499130371 Mrs. ZHEQING CAI
3 6499130377 Mr. RUIMIN CHEN
4 6499130384 Mrs. XIAOMIAO CHEN
5 6499130386 Mrs. DANHONG HU
6 6499130388 Ms. SHITING HUANG
7 6499130389 Mrs. QIANQIAN JIN
8 6499130391 Mrs. YINYAN LIAO
9 6499130392 Mr. PEIJIE LIN
10 6499130394 Mrs. RUORUO LU
11 6499130396 Mrs. LILI MA
12 6499130397 Ms. DONGDONG NI
13 6499130398 Mr. YIFAN SHENG
14 6499130400 Mrs. AIZHEN XING
15 6499130402 Mrs. LEILEI YAN
16 6499130403 Mr. BICONG YANG
17 6499130406 Ms. XIANMI YU
18 6499130407 Ms. MENGMENG YU
19 6499130409 Mrs. SHUSHU ZHANG
20 6499130414 Mrs. MEIHONG ZHU
21 6499130415 Mrs. XIANGAI MA
22 6499130417 Ms. YANGRU CHEN
23 6499130418 Ms. QINXIN XU
24 6499130419 Mrs. QIQI HUANG
25 6499130441 Ms. JINWEN GAO
26 6499130442 Ms. WEIJING ZHANG

คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ) M2108B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 School of Nursing, Wenzhou Medical University, 
China สาขาวิชา Adult Nursing  แบบเต็มเวลา 
(ชาวต่างชาติ) แผน ก แบบ ก 2



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

M3101A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130467 นาย ปิติภัทร สุวรรณสัมฤทธ์ิ

1 6499130084 นาย วงศธร ไกรสุทธ์ิ
2 6499130422 นาย สง่า ลือพรม
1 6499130001 นาย สิทธิศักด์ิ ทศพร
2 6499130006 นางสาว โกลัญญา กาศโอสถ
3 6499130012 นางสาว สุนันทา อุสาหะ
4 6499130013 นางสาว กุลชา อินไผ่
5 6499130015 นางสาว สุชาดา ทองเงิน
6 6499130016 นางสาว บวรลักษณ์ วิบูลย์วัชรา
7 6499130072 นาย คนุพงษ์ งามเนตร
8 6499130096 นาย เมธิชัย โอบอ้อม

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

M3102A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ (นานาชาติ)  แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แผน ก แบบ ก
 2

M3101B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

เอกสารแนบหมายเลข 4



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130157 Ms. KEYU CHEN
2 6499130211 Ms. JINGJING GAO
3 6499130250 นาย พัชรกร กุลเจริญ
4 6499130316 Mrs. FANG YU
5 6499130421 Mrs. XUDAN LIU
6 6499130456 Mrs. LUYANG CHEN
7 6499130466 นางสาว วรรษมน เพียรเสมอ
8 6499130410 Mrs. MI ZHAO

1 6499130270 Ms. JIAO LUO
M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา แบบ
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130115 Mr. XU DIAO

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื อสารแบรนด์
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130477 นางสาว พัชรียา นันทานนท์

1 6499130002 นางสาว จริยา อยู่สุข
2 6499130288 นางสาว พลอยมุกดา หลิมเจริญ
3 6499130537 นางสาว ชญานิน ส่งศิลป์สอาด
1 6499130034 Ms. YONGPING LU
2 6499130129 นาย สุภลักษณ์ หล้าธรรม
3 6499130279 Ms. YA LIANG
4 6499130305 นางสาว ลภัสรดา เหล็กเพ็ชร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

M1202B : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื อสารแบรนด์ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1204 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายชื อดังน้ี

D1201 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

เอกสารแนบหมายเลข 5



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ D1402A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั นคง แบบไม่เต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499130428 นาย อดิศร วังมูล

1 6499130135 นางสาว อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค
2 6499130479 นาย สมชาย เพชรรัตน์
3 6499130480 นาง สุภาพร ประกอบธรรม
4 6499130481 นาย ทรงวุฒิ ประกอบธรรม
5 6499130482 นาย ปภาวิน ศรีพล
6 6499130483 นาง มาลิณี สิงหสุวิช
1 6499130085 พระมหา สมศักด์ิ ขจรกลิ น
2 6499130546 นาย ไมตรี ประเสริฐ
1 6499130023 นาย วินัย กฏมัจฉา
2 6499130158 นางสาว เมริษา เรืองจิตร์
3 6499130457 นาย กษิต์ิ บุญค าภา
4 6499130519 นาย ชินกร กระดังงา
5 6499130534 นาย อิทธิกร สวัสดี
6 6499130549 นางสาว พิมสุดา ตะเพียนทอง
7 6499130551 นางสาว ปาวรีย์ ยิ งประวัตร์
8 6499130558 นางสาว ชุติมาภรณ์ ไทยมณี
9 6499130307 นาย คณภพ จองจิตรมั น
10 6499130310 นาย คามิน อิสสริยกุล
1 6499130336 นาย พิเชษฐ หลินมา

2 6499130347 นางสาว ดวงพร เลิศล าหวาน
3 6499130359 นางสาว จันทร์จิรา ปาโท
4 6499130378 นางสาว กัลย์สินี ชะนะ
5 6499130380 นาย วรดนัย เต็กสุวรรณ์
6 6499130411 นาย จักพันธ์ ค าแท้
7 6499130431 นางสาว ชณิตฐา สาฟุ่มเฟย
8 6499130445 นาง กรรณิการ์ ขันค านันต๊ะ
9 6499130469 นางสาว ธัญชนก ประเสริฐชัยโชคดี
10 6499130490 นาย ฉัตย์ชัย นามแก้ว
11 6499130491 นางสาว นิชาภา พิริยะเวชากุล
12 6499130541 นางสาว รตี สกุลแพทย์
1 6499130107 นาย สิริวิทย์ สิทธินิสัยสุข
2 6499130127 นางสาว ณัฐริกา แป้นถึง
3 6499130277 นางสาว กมลชนก ค าจันทน์
4 6499130278 นาย บรรหาร ถนอมญาติ
5 6499130460 นาย ฤกษ์ฤทธ์ิ จิตต์รัตนธรรม
6 6499130324 นาย ศุภชัย เช้ือพลบ
7 6499130352 นางสาว กมลวรรณ ศิริวิโรจน์
8 6499130354 นางสาว ยุวดี ฉ  านิตย์
9 6499130355 นางสาว มินตรา เอี ยมอัมพะวัน
10 6499130356 นางสาว สุพรรณษา ดาทอง
11 6499130357 นางสาว ชนิดาภา แก้วจันทร์
12 6499130360 นางสาว ภรัณยา กลัดแขก
13 6499130361 นางสาว ปัญญาพร วิทไชสง
14 6499130363 นางสาว ชนกสุดา พงษ์วุฒิธรรม
15 6499130364 นางสาว ซารีณา เชิดชู
16 6499130365 นางสาว วลัยลักษณ์ ปิยะวงษ์
17 6499130367 นางสาว เบญจิรา ศิริสวัสด์ิ
18 6499130368 นาย ภาสกร ศรีอินทร์
19 6499130369 นางสาว ธนารีย์ ธงชัย
20 6499130370 นางสาว ปณิชา กลิ นจันทร์
21 6499130372 นาย กัมพล จันน้อย
22 6499130373 นาย กลวัชร สีสุพล
23 6499130376 นางสาว อัยวริญ บุนนาค

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั นคง แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1403B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง แบบเต็มเวลา แผน ข

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา แผน ข

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 
เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564

D1402B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั นคง แบบไม่เต็มเวลา แบบ 2.1

M1401A : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั นคง แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 6



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ต่อ) 24 6499130379 นางสาว ญาณี แซ่อ้ึง
25 6499130382 นางสาว ณัฐชา ปานอร่าม
26 6499130383 นางสาว เมธินี แก่นมะสังข์
27 6499130408 นางสาว นุจรินทร์ ค าแท้
28 6499130430 นางสาว ฐิติมา เช้ือโชติ
29 6499130451 นางสาว อภิสรา ยามดี
30 6499130452 นาย บัณฑิต บุตรชัยพงษ์

M1405A : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499130459 นางสาว พรอุษา จุลสวัสด์ิ

1 6499130081 นาย กิตติ คงลัดดา
2 6499130298 นางสาว อารยา มาลีหวน
1 6499130318 นาย ชาญทนุ แสงอุทัย
2 6499130527 นาย วิทยา ทาเหิน
1 6499130022 นางสาว จันทิมา มงคลสวัสด์ิ
2 6499130133 นางสาว กมลวรรณ โพธ์ิศรี
3 6499130153 นาย นิพิฐพนธ์ พันธ์ภักดี
4 6499130183 นางสาว นภากานต์ เลิศวิไล
5 6499130210 นาย พงษ์พิชญ์ ธนพาทอาชีวะ
6 6499130255 นางสาว พิชมญช์ ศิริธรรม
7 6499130302 นาย ชนุตม์ หอมหวล
8 6499130308 นางสาว ชุติกาญจน์ จิตสุวรรณ์
9 6499130317 นางสาว ชนัดดา อ่องละออ

M1406A : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา แผน ข
(ต่อ)

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข

M1406B : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ข



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

M3301A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
 แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

1 6499130495 Mr. SRIENGCHHUN CHHEANG

1 6499130093 นาย ฐิติธรรม ภูผาสุข
2 6499130420 นาย สิทธิศักด์ิ แซ่จึง
3 6499130455 นางสาว พุทธิตา นุพาสันต์

M3301C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
 แบบเต็มเวลา แผน ข

1 6499130151 นาย อรรถพล ว่องกสิกิจ

คณะวิทยาการสารสนเทศ

M3301B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
 แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

เอกสารแนบหมายเลข 7



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

M3403 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130118 นางสาว สาธิตา สิริธาราริน

1 6499130194 นาย ธนพล ไชยพิพัฒนขจร
2 6499130499 นางสาว นพิษฐา กิ งแก้ว
1 6499130326 นาย อัครเดช โชตนิธิสุวรรณ
2 6499130522 นางสาว ศรวดี ท่าเกษม

M3409C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบเต็ม
เวลา (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) แผน ข (จัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา)

1 6499130137 นาย พิทยา ทรงโฉม

1 6499130141 นาย สิทธิรัตน์ ราญรอน
2 6499130142 นาย พัชรพล พุ่มสกุล
3 6499130281 Ms. PHEARIVAN PHALLA
4 6499130323 นางสาว พิศสุนีย์ ดีชื น

M3406B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
และเทคโนโลยี แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
M3409B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบเต็ม
เวลา (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) แผน ก แบบ ก 2 (จัด
การศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา)

M3410B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 8



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

D2201B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลัง
กายและการกีฬา แบบเต็มเวลา  แบบ 1.1

1 6499130171 นางสาว หทัยรัตน์ ทองปลั ง

D2201I : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา  กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลัง
กายและการกีฬา  แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499130069 Mr. MINGJUN ZHANG

1 6499130079 นาย ณัฐชยา บ ารุงเช้ือ
2 6499130447 นาย พีรยุทธ์ จันทรมาศ
3 6499130494 นางสาว พรพิมล วิทยานุสรณ์

M2201M : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา  กลุ่มวิชาศาสตร์ชีวกลศาสตร์
และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและการกีฬา  แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130350 นางสาว ชนิดา นามค า

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

M2201B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออก
ก าลังกายและการกีฬา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

เอกสารแนบหมายเลข 9



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

D3503A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล 
(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา) 
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499130287 นาย กฤษติกร เจริญผล

1 6499130109 นาย ยิ งคุณ มูห์ลฮัน
2 6499130290 นาย วันวิเศษ อ้ึงเลิศตระกูล
3 6499130427 นางสาว ณัชชา แสงโรจน์
4 6499130433 นางสาว พิศิษฎ์พร ผูกศิริ
1 6499130191 นาย สิทธิโชติ ทองขาว

2 6499130520 นาย สุวัฒน์ แพงไธสง

1 6499130178 นาย เมธา เมืองประเสริฐ

2 6499130236 นาย ธงชัย อมรศรีจิรทร

1 6499130238 นางสาว รัตน์กมล ศิริทรัพย์

2 6499130280 นาย วีระนัฐ ภักดียุทธ์

3 6499130010 นาย นรากร ชาโสรถ

M3505B : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวภาพ (จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แบบ
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130113 นาย ทศพล มะธิมาปะเข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

M3502B : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

M3504D : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบาง
รายวิชา) แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564

M3501B : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

M3503A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื องกล (จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบางรายวิชา) แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 1

เอกสารแนบหมายเลข 10



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130159 Mrs. LIJUAN ZHANG
2 6499130197 Mrs. CHEN LIU
3 6499130217 Mrs. WENTAO HUANG
4 6499130219 Mrs. LIN ZHU
5 6499130239 Mrs. YINGMEI SHANG
6 6499130240 Mrs. WEI YIN
7 6499130242 Mr. SHENGWANG YUAN
8 6499130328 Mrs. XIAO XIAO
9 6499130329 Ms. LIPING HU
10 6499130330 Ms. NAO YUAN
11 6499130331 Ms. YUFEI KONG
12 6499130334 Mrs. CHUCHU CAI
13 6499130335 Mr. SONGCAN YANG
14 6499130337 Mrs. HUI ZHANG
15 6499130338 Ms. CHEN JIN
16 6499130339 Mr. ZAN LIU
17 6499130340 Mr. JIAQI JIANG
18 6499130341 Ms. SHAN WAN

1 6499130146 Mr. XIAODONG JIN
2 6499130160 Ms. SUJUAN KANG
3 6499130332 Mrs. HANQING GE
1 6499130020 นางสาว รวิกร ถวิลญาติ
2 6499130116 นางสาว ปัณฑารีย์ รักซ้อน
3 6499130138 Mrs. YIHONG WAN
4 6499130140 Ms. JIALE FAN
5 6499130149 นาย บุญฤทธ์ิ ศรีอุไร
6 6499130166 Mr. RUOSI LI
7 6499130168 Mrs. YUEYI ZHANG
8 6499130175 Ms. JING KU
9 6499130180 นาย สิทธิพงศ์ อินทวงศ์
10 6499130181 Mr. XIAOZHU DU
11 6499130189 Mr. PENG LI
12 6499130241 Mrs. JING QIAN

1 6499130139 Ms. XILU ZHANG
2 6499130145 Ms. RUOQIAN WANG

รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายชื อดังน้ี

D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายชื อดังน้ี

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

M1302 : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์
และการออกแบบ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

D1503A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แบบเต็มเวลา (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิต
ต่างชาติ) แบบ 1.1

1 6499130545 นาย นที บูญแก้ว

1 6499130476 นางสาว เมธาวี คัมภิรานนท์
2 6499130514 นาย เอกธนัช แก้วลา
3 6499130517 นาย ณรงค์ ภูถาวร

1 6499130095 นาย สราวุฒิ ทองศรีค า
2 6499130214 นางสาว อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์
3 6499130555 นางสาว ฐานิดาวัลค์ุ วันทนียกุล
4 6499130557 นางสาว ชนินาฏ วัฒนา
1 6499130286 นาย รณจักร ยั งยืน
2 6499130381* นาง ณัฏฐินี หล่อเจริญ
3 6499130512 นางสาว ณัฐกริษฐา โกพิมาย
4 6499130539 นาย ดรณ์ ศรเดช
5 6499130544 นางสาว นภาภัทร์ ศรเดช
1 6499130538 นางสาว สิริมา ใจเที ยง
2 6499130540 นางสาว ธนพร วังเรียง

1 6499130271 นางสาว กษริน โพธ์ิงาม
2 6499130300 นางสาว ปวีณา อร่ามรัตนา

1 6499130066 Mr. Jonathan Clark
2 6499130123 Ms. Hui Liu
3 6499130222 Ms. FANG SHEN
4 6499130450 นางสาว จิตติมาพร จันทร์ลา
5 6499130090 Ms. KUNROU TAO
1 6499130200 นางสาว จินดาภรณ์ พฤกษาภิรมย์
2 6499130223 นาย รัตนพล มั งเมืองชาวนา

1 6499130206 นางสาว น้ าผ้ึง รัชเสมอ
2 6499130246 นางสาว นิตยา ด้วงที สุด
3 6499130247 นางสาว ศศิประภา สุภาษร
4 6499130273 นางสาว พัฒนี สกุลช่างเสนาะ
5 6499130284 นางสาว ณัฏฐา พัวพิสิฐ
6 6499130502 นาย วัชรพล สวัสดี
1 6499130131 นางสาว วราภรณ์ ประชุม
2 6499130187 นางสาว ธัญปพรพัฒน์ พุ่มระย้า 
3 6499130188 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ เอี ยมวิจิตร์
4 6499130237 นางสาว ชาดา อุ่นประดิษฐ์
5 6499130257 นางสาว สุพัตรา ดวงดารา
6 6499130263 นางสาว อัญกาญจน์ มั นสุข
7 6499130268 นางสาว จิรวรรณ พันทะสาร
8 6499130289 นางสาว สิขเรศ บุญเกิด
9 6499130362 นางสาว ปวีตรา หิรัญพันธ์
10 6499130443 นางสาว สุทธินันท์ พรหมสุทธ์ิ
11 6499130492 นางสาว ศิริขวัญ นิยมผล
12 6499130496 นางสาว ปรียาภรณ์ อาบครบุรี

M1505A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม แบบเต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

1 6499130196 นางสาว ปวิตรา จีนาก าเนิด

1 6499130076 Ms. YANJUN CHEN
2 6499130077 Ms. YANGJUAN ZHOU
3 6499130293 Ms. XINGYUE LIU

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) Teaching 
English as a Global Language ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ 
ก2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564

D1503B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แบบเต็มเวลา (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิต
ต่างชาติ) แบบ 2.1

D1505B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) แบบเต็มเวลา 
แบบ 2.1

M1505B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

คณะศึกษาศาสตร์

 หมายเหตุ : 1. * เป็นนิสิต Re-Admit
                2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการจัดปฐมนิเทศของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที  19 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

D1506A : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

D1507B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมินและ
สถิติการศึกษา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แบบเต็มเวลา
แบบ 2.1

D1508B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการ
เรียนรู้ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) แบบเต็มเวลา
แบบ 2.1

M1503B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

M1504 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1502C : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) 
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 12



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130125 นาย สาคร วงค์ศรี
2 6499130126 นางสาว สุนิสา จันทร์อ่อน
3 6499130192 นางสาว อารียา อ  าอินทร์
4 6499130251 นาง สมหมาย ล้ิมปิติพานิชย์
5 6499130508 Mr. RONG HUA
1 6499130353 นาย เฉลิมเกียรติ ดีสม

2 6499130464 นาย ประฏิเทือง อบอุ่น
3 6499130506 นางสาว ธรัญญา จุลวงษ์
4 6499130507 นางสาว วรัญชิดา วาดโคกสูง
5 6499130531 นางสาว อรณิชา เถาว์โมลา
6 6499130532 นางสาว อารีรัตน์ อาชาชาญ
1 6499130100 นางสาว สุภาดา ดวอร์สก้ี
2 6499130205 นางสาว สุธีรา บัวบุศย์
3 6499130311 นางสาว กัญญกนิษฐ์ ผลสุข
1 6499130150 นาย ทวีสันต์ ชื นชูธรรม
2 6499130314 นางสาว พัทธมน ใบศิริ
3 6499130425 นางสาว โยษิตา จึงเจริญรัตน์
1 6499130045 นางสาว กัญญารัตน์ ระลึกชอบ
2 6499130049 นาง วรรณพร ป้ันมณี
3 6499130073 นางสาว ประดิภา ภูแสงศรี
4 6499130179 นางสาว อัลิปรียา แซ่แต้
5 6499130202 นางสาว พัชราพร มุสิโก
6 6499130208 นางสาว ประสพพร สมจันทร์
7 6499130227 นางสาว นุจรี หล่อวิจิตร
8 6499130272 นาย ศิริพงษ์ สอนประภา
9 6499130320 นางสาว ปัญกร บุญประโคน
10 6499130446 นางสาว อนันติญา เรืองกระโทก
11 6499130478 นาย ชัยสิทธ์ิ เครือสวน
12 6499130559 นางสาว อรอุมา ท าบุญ
1 6499130212 นางสาว ชยิสรา เพียรหาศิลป์
2 6499130533 นางสาว หทัยรัตน์ ฉัตรวรานนท์

1 6499130204 นาย สุรบดินทร์ ภูผิวฟ้า
2 6499130207 นาย พัชรกฤศฎ์ิ มงคลชาญศักด์ิ
3 6499130224 นางสาว พิรญาณ์ สังข์ทอง
4 6499130225 นางสาว ธัญลักษณ์ ขันติธรรมกุล
5 6499130234 นางสาว `ธารินี ชมภูพ้ืน
6 6499130260 นางสาว อิงอรุณ พงษ์เกษม
7 6499130267 นางสาว กุลธิดา ผุดผ่องใส
8 6499130269 นางสาว อัมรินทร์ เอียดเกิด
9 6499130315 นางสาว เกศราภรณ์ ประกอบผล
10 6499130412 นาย ศิริมงคล สิทธิกาล
11 6499130435 นางสาว ปัณฑิตา บัวศิริพันธ์ุ
12 6499130462 นาย วันเฉลิม สะเทือน
13 6499130493 นาย บรรณวัชร ศรีเจริญ
14 6499130530 นางสาว วรานันท์ ฉายารัตน์
15 6499130547 นางสาว ศิปานาฏ วิเชนสวัสด์ิ
16 6499130119 นางสาว วณัสนัญ จิรวัฒนวงศ์สิริ

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1510A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน แบบเต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  
แผน ก แบบ ก 2

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู) 
แผน ข

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)

 หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการจัดปฐมนิเทศของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที  19 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

M1506D : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิต
ต่างชาติ) แผน ข

M1509A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1507 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและ
การเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2





คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

D2301A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แบบ
เต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499130468 นางสาว ทัศวิญา พัดเกาะ

1 6499130195 นางสาว กุลธิดา อัมพานนท์ฺ
2 6499130275 นางสาว จิตติมา มุ่งรายกลาง

คณะสหเวชศาสตร์

M2301 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
แบบเต็มเวลา แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

เอกสารแนบหมายเลข 13



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130063 นางสาว ธัญญารัตน์ จีนเฮ็ง
2 6499130089 นางสาว ศิวพา สิริจามร
3 6499130301 นางสาว ญาดา เรียมริมมะดัน
4 6499130309 นางสาว อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
5 6499130543 นางสาว อรชุมา หนูน้อย
1 6499130136 นาง ปวริศา ปิมล้ือ
2 6499130147 นางสาว ชัชฎา แก้วเรือง
3 6499130258 นางสาว วรณัฐ การิกาญจน์
4 6499130259 นางสาว ณัชชา พฤกษารัตนนนท์

M2401B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6499130488 นาย ธนพล สุทธิสาพรสรรค์

1 6499130029 นางสาว ภริดา กรสวรรค์
2 6499130075 นางสาว พิชญา สาทิพย์จันทร์
3 6499130103 นางสาว วัชริน มานะโพน
4 6499130177 นาย ชัยณรงค์ พ่วงแม่กลอง
5 6499130203 นางสาว ประไพรัตน์ ค าหอม
6 6499130349 นางสาว ศิรภัสสร พึ งผล
7 6499130474 นางสาว พจนา ณรงค์ศักด์ิศิลป์
1 6499130108 นางสาว วิกานต์ดา โหม่งมาตย์
2 6499130266 นางสาว กิตติยา ฉิมพาลี
3 6499130550 นางสาว กิตติมา เรศจะโป๊ะ

D2403A : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลา
แบบ 1.1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

M2401A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 14



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วิทยาเขตจันทบุรี

M3601 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
ทะเล แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499130163 นาย ปวีณ บุญส่ง

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

เอกสารแนบหมายเลข 15



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะเภสัชศาสตร์ M2501B : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ แบบเต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 2

1 6499130215 นาย กิตติภัฎ สุวรรณพิทักษ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

เอกสารแนบหมายเลข 16



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130094 นางสาว ธนาพรรณ์ ภัทรชาลีกุล
2 6499130099 นาย เควิน อินแปลง
3 6499130182 นางสาว ยลธิดา กลั นประยูร
4 6499130220 นางสาว เจนจิราวัลย์ นันตชัย
5 6499130473 นาย รัฏฐพล เลิศประเสริฐเวช
1 6499130091 นาย น าชัย โสไกร
2 6499130516 นาย ธนพนธ์ สาริกา
3 6499130552 นาย จิราวัฒน์ นัยกองศิริ
1 6499130078 นางสาว หทัยชนก โตกะหุต
2 6499130172 นาย เจษฎากร อินทพงศ์
3 6499130261 นางสาว อัญจิดา มะปรางหวาน
4 6499130424 นาย ธัชนนท์ ชมแผน
5 6499130003 นางสาว ศิริพร สุวรรณวงค์
6 6499130028 นางสาว วิลาสิณี ตัณฑะจินะ
1 6499130067 นาย หรรษฤกษ์ วิเศษฤทธ์ิ
2 6499130256 นางสาว ธวัลรัตน์ ประภาสวัสด์ิ
3 6499130387 นางสาว เสาวลักษณ์ ใจแปง
4 6499130548 นางสาว รัชพร ศรีสุข
1 6499130037 นางสาว พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล
2 6499130055 นาย ภาคภูมิ วัฒนธารา
3 6499130092 นางสาว สุตาภัทร ทบผา
4 6499130401 นาย ประศิลป์ กันทะวงศ์
5 6499130465 นาย ธีรพงษ์ ยั งยืน

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

M3202A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

M3202B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

คณะโลจิสติกส์

M3202E : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การบิน แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบหมายเลข 17



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130033 Ms. LAI DONGDONG
2 6499130065 นาย ศิโรจ คุณยิ งใหญ่
3 6499130144 นาย เวียงชัย อันแสน
4 6499130156 นางสาว มุทิตา วิชานนท์
5 6499130198 Ms. JIE WU
6 6499130209 นางสาว ขอบฟ้า โหตระวารีกาญจน
7 6499130213 นางสาว จีรภัทร์ แป้นทอง
8 6499130221 นาย อิทธิพล จังสิริมงคล
9 6499130229 Ms. YANG TINGLI
10 6499130282 นางสาว ชวนพิศ จงเทพ
11 6499130436 นางสาว ชฎาพร หนูแก้ว
12 6499130528 นาย นิพล คงพรหม
13 6499130536 นางสาว โชติกา อุครภาคินภิญโญ

M1701B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ส าหรับผู้บริหาร  แบบ
ไม่เต็มเวลา (เรียนวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์) แผน ข

1 6499130231 นางสาว ณัฐชยา อนุมัติ

1 6499130130 นาย กีรภัฎ รักจิตต์
2 6499130524 Ms. SOUPAPHONE MANIVONGSACK
3 6499130526 Mrs. PHAYTAVANH VONGPHACHANH
1 6499130232 Ms. CAIMEI HUANG
2 6499130264 นางสาว อริษา วิจิตร
3 6499130487 นาย ธนวัฒน์ หวลถนอม
4 6499130518 นางสาว ภัทรมน ขันธวิทย์
5 6499130521 นางสาว ธันย์ชนก ศิลปกิจโกศล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

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

M1702 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ข

M1703 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการจัดการ
ธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบหมายเลข 18



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499130515 นาย อดุลย์ สนั นเอ้ือเม็งไธสง
2 6499130262 นาย สามารถ ดีพิจารณ์
1 6499130039 นางสาว พรกนกน ศรีงาม
2 6499130162 นาง ป่ินกมล สมพีร์วงศ์
3 6499130448 นาง ประติมา บุญเจือ
4 6499130484 นาย วิทยา บัวภารังษี
5 6499130501 นางสาว เมธิศา ธรรมศรี
6 6499130535 นาย อัษฎางค์ ลารินทา
7 6499130449 นางสาว เพชรไทย เย็นแย้ม
8 6499130485 นาย สมพร ไตยวงค์
9 6499130497 นาย รัฐ บุรีรัตน์
1 6499130053 นางสาว จารุวรรณ นิสากรเสน
2 6499130068 นางสาว กิติญาดา พรไทย
3 6499130080 นางสาว ยุรฉัตร์ สวัสดี
4 6499130161 นางสาว วรรณพร พงษ์ไกรกิตติ

M1801 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

D1801A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0105/2564 ลงวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

D1801B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา
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