
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ ๐๐๕๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี ๒)   
--------------------------------------------------------- 

 

                  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) ระหว่างวันที่  
๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ (จ านวน ๓ หน้า) 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๑    คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๒    คณะโลจิสติกส์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๓    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า) 
  

                 ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (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  
  ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๓๕๐/๒๕๖๕  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)  

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



                                                                    -๒- 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
  วันเสาร์ท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
    เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
           และช่อง YouTube 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการ 
และช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วม 
การปฐมนิเทศให้ทราบอีกครั้ง 
ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grd.buu.ac.th และทางเพจ 
Facebook “Graduate School 
Burapha University” 
 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนิสิตใหม่) วันท่ี ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕           กองทะเบียนและ 
       ประมวลผลการศึกษา 
      http://reg.buu.ac.th 

   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕             คณะ/วิทยาลัย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
                        
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                         
 

 

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120009 นาย กันตวัฒน์ เหลืองธีรนาท
2 6599120024 นางสาว ปาณิสสรา วงษ์แป้น
3 6599120044 นางสาว พลอยนภัส คูหเพ็ญแสง
4 6599120080 นางสาว อัญชนา กันหารี
5 6599120103 นาง นิภาวรรณ ไชยะนาม
6 6599120216 นางสาว ณภัทรกาญจน์ ใบบัว
7 6599120238 Mr. FUQUAN YANG
1 6599120008 นาย แอนดรูว์ กาวิน เจอร์ราร์ด
2 6599120016 นางสาว นาฏสุดา พุทธรักษา
3 6599120017 นางสาว เปรมกมล กร่างสละ
4 6599120043 นางสาว นรรฑยา พิมพ์ธนาพร
5 6599120094 นาย สรานนท์ ศิริวัฒนะกูล
6 6599120106 นางสาว ณัฎฐณิชา เมฆแสน
7 6599120107 นางสาว อนุชศรา นิลพงศ์
8 6599120151 นาย อิทธิพงษ์ เหล่านิธิโชต
9 6599120227 นางสาว อภิญญา เชาวน์วาณิชย์กุล

M1103A : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

1 6599120197 นาย ณรัฐกรณ์ อนันต์พัชญ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลา
แผน ข

เอกสารแนบหมายเลข 1

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120130 นางสาว บุษยารัตน์ ลอยศักด์ิ
2 6599120210 นางสาว สายใจ จารุจิตร

1 6599120079 Miss TIN PHYO PHYO LWIN

1 6599120056 Mr. THANT MAUNG MAUNG

1 6599120051 นางสาว เกษศริน ถวิลเครือ
2 6599120082 นางสาว สุภนิดา ภักด์ิขันธ์
1 6599120092 นางสาว จาริชา ศรชัย
2 6599120098 นางสาว อมรรัตน์ สุ่มพ่วง
1 6599120001 นางสาว เปรมสร เจริญภูมิ
2 6599120003 นาย อานิสงส์ จันประทักษ์
3 6599120006 นางสาว ศิริมา จูมิ
4 6599120041 นางสาว ณัฐชลิฎา จันทร์ทอง
5 6599120075 นาย ธชย นะราศรี
6 6599120083 นางสาว วิภาวรรณ หลงพิมาย
7 6599120086 นางสาว รชนีกร โพธ์ิงาม
8 6599120099 นางสาว กุณฑริกา ค าฝอย
9 6599120128 นางสาว พิชชาวีร์ นันทวานิช
10 6599120129 นางสาว เพชรลดา แจ้งกระจ่าง

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

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

D2101B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  แบบเต็มเวลา (ชาวต่างชาติ) 
แบบ 2.1
(รับเข้าด้วยทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand 
Scholarships)

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายช่ือดังน้ี

M2101A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

M2102 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

เเอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120012 นาง รวิภา รักษากุล
2 6599120060 นาย อธินัท อภิธัชนนท์
3 6599120076 นาย ปุณณเมธ ดิษฐเกษร
4 6599120195 นางสาว พิมพ์มาดา สถิตย์พงษ์
5 6599120244 นางสาว นริศา ฉิมเฉิด
6 6599120246 นาย ธนาธิป แดงเถิน

M2104A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6599120168 นางสาว ณัฐสุรางค์ คิงขุนทด

1 6599120030 นางสาว สิรารมย์ เจนโชติสุวรรณ
2 6599120170 นาวาโทหญิง เบญจภัค สางห้วยไพร

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120229 นางสาว ลลิตาภรณ์ ถาวร

1 6599120120 นางสาว จีรณา อุดมโภชน์

1 6599120039 นางสาว สุวนันท์ ลาพ้น
M2106A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120166 นางสาว เพชรรัตน์ พิมลรักษากุล

1 6599120029 นางสาว ลักขณา ฉายแสง
2 6599120131 นางสาว ปาณิสรา นมัสการ
1 6599120163 Miss SAMANTHA SANDAMALI PREMADASA
2 6599120175 Miss MADUMALI KANCHANA WARNAKULA ROYAL 

WEERASOORIYA

3 6599120180 Mrs. GAOGAKWE RAMAOLOGA
M2107B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 สาขาวิชา Nursing Administration 
แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แผน ก แบบ ก 2

1 6599120177 Mr. SUJOY BISWAS

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

M2104B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2107A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  สาขาวิชา Adult Nursing แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แผน 
ก แบบ ก 2

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายช่ือดังน้ี

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

M2107D : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 สาขาวิชา Gerontological Nursing 
แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แผน ก แบบ ก 2

1 6599120172 Mrs. RASANGI LAKMINI LATHIKARANASINGHE

1 6599120078 นางสาว นงนภัส ศรหิรัญ
2 6599120179 Miss ELESTINA GONDOLONI
3 6599120181 Mrs. MALEBOGO QUEEN NTHUSANG

1 6599120162 Mrs. ELEONORA FERNANDES ALMEIDA
2 6599120196 Mr. MMOLOKI MOITAODI

M2107E : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 สาขาวิชา Maternity Nursing and Midwifery แบบเต็ม
เวลา (ชาวไทย) แผน ก แบบ ก 2

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

คณะพยาบาลศาสตร์ (3)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120113 นาย ทิวากรณ์ เสนา
2 6599120116 นาย เกรียงไกร มะโนใจ
3 6599120133 นาวาโท อารีย์ หวันหละเบ๊ะ
4 6599120141 นางสาว จันทรจิรา คืนมาเมือง
5 6599120142 พันต ารวจโทหญิง จุฑาฑิพย์ สุดใจ
6 6599120164 นาย อภิสิทธ์ิ เสียงดัง
7 6599120193 ร้อยต ารวจเอก วิรุฬห์ กุศลชู
8 6599120223 นางสาว สุปราณี ชาติทอง
9 6599120226 นาย พงศ์พัฒน์ จ่าพิชม

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ M3102A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) 
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 3

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120138 Mr. YUFENG WANG

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120062 นาย บุรเศรษฐ์ วงษ์สิงห์

M1202B : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

1 6599120248 นางสาว ขนิษฐา ธรรมศรี

M1204 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120182 Miss MINGXUE LI

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120054 นางสาว ณัฐชา ปณะราช

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D1402B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599120085 พันโทหญิง จุฑานันท์ หุ่นดี

1 6599120010 นางสาว สุภาวดี วรรณพฤกษ์
2 6599120018 นางสาว ธนาภรณ์ ผลสวัสด์ิ
3 6599120034 นาย ธนาศักด์ิ พรพรหมวินิจ
4 6599120035 นางสาว กิตตินาพร พรพรหมวินิจ
5 6599120063 นาย เชาวลิต เฮงฉุน
6 6599120071 นางสาว ณัฐชยา พวงมาลี
7 6599120100 นาย พรชัย พิริยะสันติ
8 6599120101 นางสาว นฤมล สุขสวัสด์ิ
9 6599120123 พันเอก ชัชวาลย์ อังวณิชย์สกุล
10 6599120136 นาย สิรวิชญ์ แก้วประสิทธ์ิ
11 6599120140 นางสาว ญาณี หมวกไสว

M1403A : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ
 ก 2

1 6599120250 นางสาว วิมลสิริ พนาลี

M1403B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง แบบเต็มเวลา แผน ข

1 6599120254 นาย พงศกร ไชยมุติ

1 6599120036 นาย ชญานนท์ กิจทวี
2 6599120096 นาย ภาสวุฒิ การุณ
3 6599120119 นาย วุฒิพงษ์ สีมาลา

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ข 1 6599120252 นาย ณัฐพล ช่วยสกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา แผน ข

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 5

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120095 นางสาว อรยา สุขนิตย์
2 6599120108 นาย นพรัตน์ พงศ์ฐากูร

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

คณะวิทยาการสารสนเทศ D3301B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

เอกสารแนบหมายเลข 6

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

M3403 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120161 นางสาว จงกลณี ผดุงเกษม

M3408B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599120134 นางสาว วศิกา ฉันผ่อง

M3410B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120091 นาย ด ารัส กมุติรา

คณะวิทยาศาสตร์

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)
เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เอกสารแนบหมายเลข 7

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา M2201H : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา  กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออก
ก าลังกายและการกีฬา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120104 นาย สุทธิพงษ์ ดวงกาญจนา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

เอกสารแนบหมายเลข 8

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120146 Mr. WEIMIN DU
2 6599120152 Mr. JIYU WANG
3 6599120186 Mr. QUAN CHEN
4 6599120198 Mrs. WENTING ZHANG
5 6599120199 Mr. GUO CHEN
1 6599120145 Mrs. MINKUN ZHANG
2 6599120147 Miss MINTING ZHAO
3 6599120148 Mr. HAN LI
4 6599120150 Mr. ZHENG KUANG
5 6599120153 Mr. ZEFENG ZHAO
6 6599120154 Mr. ZHAO ZHAO
7 6599120156 Miss YUN GENG
8 6599120157 Mr. JIE ZHANG
9 6599120158 Mrs. YI TIAN
10 6599120159 Miss LIYING TANG
11 6599120160 Mr. YIPING LI
12 6599120176 Miss JING PENG
13 6599120178 Mrs. NA XIAO
14 6599120183 Mrs. YANPING ZENG
15 6599120184 Mrs. YIN ZHAO
16 6599120185 Mr. CONGMING WANG
17 6599120187 Mr. LINLIN LI
18 6599120188 Mrs. ZHUYU WANG

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

D1303A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา 
แบบ 1.1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1)

D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา 
แบบ 2.1

เอกสารแนบหมายเลข 9

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

19 6599120189 Mrs. XIAN XU
20 6599120190 Mr. HOUHUA ZHU
21 6599120200 Mr. CHENG ZHANG
22 6599120201 Mrs. YANFANG CHANG
23 6599120203 Miss TING ZHA
24 6599120204 Mr. ZHILIANG XIN
25 6599120206 Mr. ZIXIN TAO
26 6599120208 Mrs. YANMEI CHEN
27 6599120212 Mrs. SHA MA
28 6599120214 Miss MENGMENG TAN
29 6599120230 Mrs. YINGZI YU

1 6599120213 Mrs. RUFANG ZHANG
2 6599120207 Mrs. NAN LI
3 6599120155 Miss HUINI ZHOU
4 6599120194 Miss ZIHAN WANG
5 6599120149 Mr. JIAHUAN ZHANG
6 6599120174 Miss YI YIN

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายช่ือดังน้ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (2) D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา 
แบบ 2.1 (ต่อ)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D1503B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599120025 นาย ไพรทูล บุญศรี

M1507 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120090 นางสาว จิระวี แก้วมีศรี

1 6599120137 นางสาว ปาริชาต สุขศรีวงษ์

2 6599120165 นางสาว วริษฐา สมเจริญ
M1509A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120255 นางสาว อติญา ขจรกล่ิน

1 6599120224 พระ ปภังกร รีชีวะชีพกุล
2 6599120239 นางสาว ปภาณิน เวชเฟ่ือง
3 6599120241 นางสาว ธาราเพชร ขวัญช่ืน
4 6599120249 นางสาว สุกัลยา ปิยะไทยเสรี
1 6599120064 นางสาว พรรณวรท ชาภูวงษ์
2 6599120093 นางสาว วรรณวิศา ตรันเจริญ
3 6599120144 นาย ปริญญา ศิริเตียวศรี
4 6599120191 นางสาว วีรยา วัชรจรัสกุล
5 6599120253 นางสาว เจนจิรา อบมาสุ่ย

M1511A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล
และสถิติการศึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก
แบบ ก 2

1 6599120247 นางสาว ปาลิตา จริยาโสวรรณ

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจ
และการเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
ครู) แผน ข

คณะศึกษาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เอกสารแนบหมายเลข 10

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120007 นางสาว ลักษณ์สุดา อุ่นจิต
2 6599120020 นาง ณัฐนันท์ ภูพิชฏาณัฏฐ์
3 6599120052 นาย วิสุทธิพงศ์ เศวตประสาธน์
4 6599120059 นาย ชาญวิทย์ สารปิง
5 6599120089 นาย วนันดร โกเมศ
6 6599120219 นาย ชนินทร์ โภคบาล
7 6599120220 นาย บัณฑิต ฉิมอ าพันธ์
8 6599120231 นาย ชาติภิวัฒน์ ร าจวน
9 6599120236 นางสาว สันต์หทัย บัญชานุรัตน์
1 6599120021 นางสาว กนกวรรณ คติธรรมบัญชา
2 6599120015 นางสาว เปมิกา ศรีทิพย์
3 6599120065 นางสาว กมลภพ เสาวกุล
4 6599120242 นางสาว สุธิดา พลอยแดง
5 6599120256 นางสาว พรจิรา สมสีนวน

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 11

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120067 นาย นิชนุ เช้ือพรรณงาม

2 6599120068 พันต ารวจโท เทอดพงศ์ เมืองปัน
1 6599120192 นาย ปฐมพร ผลพิบูลย์
2 6599120232 นางสาว ชนิดาภา ต้ังกิตติวาณิช
3 6599120240 นาย กลวัชร จารุพัฒน์
1 6599120023 นาย สยมภูมิ รักสกุล
2 6599120097 นางสาว อัครยา เมฆพยัพ
3 6599120114 นางสาว อัญนรา แสงอินทร์
4 6599120139 นาย ชนานนท์ ทรัพย์ธนาดล
5 6599120228 นางสาว ปาจรีย์ พงษ์เฉย
6 6599120237 นางสาว ปรางค์ทอง อุดทะปา
1 6599120110 นางสาว กชกร ศิริประกอบ
2 6599120112 นาย ธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล
3 6599120243 นาย ธัชธร ร่ืนรมณ์วารี

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)

D3201 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

M3202A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

คณะโลจิสติกส์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
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เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120074 นาง ทศพร ไกรฤกษ์
2 6599120245 นาย สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์

M1801 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599120102 นาย นพณัฐ ศรีพิศาล

D1801B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0058/2565  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)
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