
 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๐๗๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี ๓)   

--------------------------------------------------------- 
                  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๓) ระหว่างวันที่  
๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

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

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๑    คณะสหเวชศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๒    คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๓    คณะโลจิสติกส์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๔    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๕    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๓ หน้า) 

                 ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (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  
   ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๔๖๐/๒๕๖๕  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๓)  

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. 

การปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ 
Google Hangouts Meet 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที ่
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่  
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  ๙ มิถุนายน  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 6599130269 นางสาว กันตา หนูทิมทอง
2 6599130449 Miss XUEMEI XIA
3 6599130558 นางสาว ชวัลรัตน์ สีลาจารวัตร
4 6599130690 นางสาว อริสรา สหะรัตน์
5 6599130743 Mr. SORYA PICH
1 6599130039 นาย ชัชวาลย์ ฉายเจริญ
2 6599130266 นางสาว พจนีย์ หงษ์โต
3 6599130271 นางสาว ณัฐกานต์ ล้ีกิจเจริญผล
4 6599130310 Mr. MENGCAO LU
5 6599130393 Miss WANG YU
6 6599130488 นางสาว ศิริรัตน์ ยอดมณี
7 6599130497 นาย ศิรชัช จันทร์เล็ก
8 6599130528 นางสาว อริสรา วงษ์สมัน
9 6599130537 นางสาว พิชญา ยอดยาดี
10 6599130569 นางสาว วริศรา ปาณะวงศ์
11 6599130685 Mrs. LU YANG
12 6599130540 นางสาว จันทร์จิรา เจริญพงศ์
13 6599130674 นางสาว พิญาภรณ์ ภัทรสิทธ์ิเจริญ
1 6599130032 นางสาว ณัฐวดี แสงสากล
2 6599130740 นางสาว พรชนก ทุงจันทร์

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)
เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1103B : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา
แผน ข

คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

เอกสารแนบหมายเลข 1

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599130598 นางสาว นวรัตน์ อธินุวัฒน์
2 6599130642 นางสาว อัญธิกา ปรัชญาอภิบาล

1 6599130120 นาง พิสมัย พุทธา
2 6599130446 นางสาว ชิชญา นาทรัพย์
3 6599130631 นางสาว กัญชร บุญราศรี
4 6599130671 นางสาว วิลาวัลย์ ผลบุญ
5 6599130696 นางสาว จันทราภรณ์ แรงใหม่
1 6599130117 นางสาว สุวิมล แย้มไสย
2 6599130431 นางสาว ศิรินภา ลาปะ

1 6599130195 นางสาว ณัฐธิดา อุดมศรี
2 6599130249 นางสาว ณิชกุล ไข่มุกข์
3 6599130267 นางสาว ณัฐธิดา สมสวาท
4 6599130437 นางสาว ธิญาดา เวียงสิมา
5 6599130701 นางสาว ดรุณี ภูมิย่ิง
1 6599130255 นางสาว สุวนันท์ ลาพ้น

1 6599130517 นางสาว กุลธิดา พรทุมมี
1 6599130282 นางสาว พิมพ์มาดา สถิตย์พงษ์
2 6599130315 นางสาว นิภา นาพรม
3 6599130525 นางสาว วิลาวัลย์ ผลบุญ
4 6599130605 นางสาว อุมาภรณ์ ส่งชัย
5 6599130711 นาย ปณัยกร ถาวร

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

1 6599130530 นางสาว กรกนก ใจวงค์

1 6599130681 นางสาว JIALI XU
2 6599130682 Mrs. XIAOXIAO LIN
3 6599130629 Miss YUFAN HUANG

1 6599130607 Miss HUIWEI LI
2 6599130611 Miss YINAN WU
3 6599130615 Mrs. LIHUI NI
4 6599130627 Mrs. CHUNXIAO XIA
5 6599130630 Miss YAXI HUANG
6 6599130637 Mr. XIAOSONG JIANG

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

คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวส ารอง) มีดังน้ี

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

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

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

M2102 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ 
ก 2

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 2

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
7 6599130641 Mrs. MENGSHI SUN
8 6599130647 Miss YUAN FANG
9 6599130673 Mrs. JIE LIU
10 6599130678 Mr. YINGFENG CAO
11 6599130684 Mrs. ZHU YA
1 6599130620 Miss JIAYI FU
2 6599130623 Miss LINGJIAO CAI
3 6599130633 Mrs. XIAONIUYUE XU
4 6599130648 Mrs. SISI LIN

M2108B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)  School of 
Nursing, Wenzhou Medical 
University, China สาขาวิชา Adult 
Nursing  แบบเต็มเวลา (ชาวต่างชาติ) 
แผน ก แบบ ก 2M2108C : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) School of 
Nursing, Wenzhou Medical 
University, China สาขาวิชา 
Gerontological Nursing แบบเต็มเวลา
 (ชาวต่างชาติ) แผน ก แบบ ก 2

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ M3102A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(นานาชาติ)  แบบเต็มเวลา (ชาวไทย)
แผน ก แบบ ก 2

1 6599130479 นางสาว ภาวินี พลสุวรรณ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

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 6599130404 Mr. ZENGLANG LU

1 6599130252 นาย วิรชานนท์ ทีค า
2 6599130253 นาย อภิรักษ์ อรุณรัตน์
3 6599130424 นางสาว ศศิธร แสงเลข
1 6599130330 นาย ษรกฤต ผลลูกอินทร์
2 6599130657 นางสาว พิชญชานันท์ ล้ิมกุล

M1204 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599130020 นาย บริรักษ์ กุศลส่ง

1 6599130190 นางสาว รัชนีวรรณ สังข์เรืองยศ
2 6599130349 นางสาว ณัฐภัสสร กิตติกันตพงศ์ 
3 6599130476 นางสาว ธัญกมล ศรบุญทอง
4 6599130509 นางสาว กมลรัตน์ นพโสภณ

M1202B : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ข

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D1401B : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง แบบไม่เต็มเวลา แบบ 
2.1

1 6599130430 นาย กิตติชัย ขันทอง

D1402B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
แบบไม่เต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130228 พระ ปภังกร รีชีวะชีพกุล

1 6599130161 นางสาว ชญาภา แม่นศรแผลง
2 6599130163 นางสาว จีญดา สุขสวัสด์ิ

1 6599130279 นางสาว กุลจิรา นาคไทย
2 6599130409 ร้อยตรี ธัศศิษฏ์ ศิริรักษ์
3 6599130475 นางสาว กัญจน์ณิชา ลีละศาสตร์
4 6599130477 นาย ธิติวุฒิ เต็มวัด
5 6599130549 นางสาว เครือรัตน์ ใจเกรียงไกร
1 6599130292 นางสาว อินทิรา พิทยานุรักษ์
2 6599130323 นางสาว จิรสุตา บ่องเขาย้อย
3 6599130334 นาย ธนพงศ วรสีหะ
4 6599130440 นางสาว เนติมา พุ่มวิเชียร
5 6599130458 นาย นิธิบดินทร์ เป็งแก้ว
6 6599130639 นาย ศุภฤกษ์ ยศฐาศักด์ิ
7 6599130665 นางสาว รัชพัตร์ ยอดแก้ว
8 6599130709 นางสาว อ่ิงอ้อย เทพสุริน
9 6599130710 นาย ปิยะพงษ์ ชังช่ัว
10 6599130737 นางสาว ศรัณย์รัฐ เนาวอุไรรัตนา
1 6599130083 นาย นนทวัฒน์ ภู่ระหงษ์
2 6599130419 นางสาว อรวรรณ น่ิมธานี
3 6599130604 นางสาว ปิยธิดา ชัยรุ่งโรจน์สกุล

1 6599130077 นางสาว ฤทัยภัทร สินสุข

2 6599130081 นางสาว สมฤทัย มารศรี
3 6599130469 นาย ธนกร บุญเจือ

M1405A : นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599130635 นางสาว พิมพ์ชนก เรืองไพศาล

2 6599130231 นางสาว ขัตติยาภรณ์ ประวิสารัตน์
3 6599130714 นาย กันต์ชล อรชร

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

M1401A : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1402B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1403B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง แบบเต็มเวลา 
แผน ข

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ
เต็มเวลา แผน ข
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D3301A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล แบบเต็มเวลา 
แบบ 1.1

1 6599130464 นาย มานนท์ บุญบางยาง 

1 6599130188 นาย อัครเดช มอญเจริญ
2 6599130256 นาย อดิเทพ พรหมพา
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M3301C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล แบบเต็มเวลา
แผน ข

คณะวิทยาการสารสนเทศ
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
M3404A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 1

1 6599130139 นาย รัชพล ประคองแก้ว

M3404B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599130520 นางสาว อริษา วรธงชัย

1 6599130547 นาย ชัยณรงค์ ล้ิมภักดีสวัสด์ิ
2 6599130318 นางสาว ฐิตา นาจาน
3 6599130505 นางสาว กมลภู สุขสวัสด์ิ
4 6599130506 นาย ติณณ์ สุวรรณเสถียร
1 6599130584 นางสาว อริสรา กาญจนวรรณ
2 6599130713 นางสาว ปวิชญา ศรีกิจโรจน์

1 6599130124 นางสาว พรรษชล อินทะมาลี
2 6599130157 นาย ประภากร สมบุญมาก
3 6599130166 นางสาว วิไลลักษณ์ แซ่แต้
4 6599130181 นาย วันเฉลิม ม่ันจันทร์
5 6599130182 นางสาว วรรณนิศา สร้อยสาริกา
6 6599130184 นางสาว พิชามญช์ุ มาศงูเหลือม
7 6599130185 นางสาว อลิชา เมรุด
8 6599130186 นางสาว ธนพร บุญนิคม
9 6599130187 นางสาว กมลลักษณ์ วิทยสุทธาพร
10 6599130207 นาย กิรติพงษ์ เจริญสวัสด์ิ
11 6599130351 นางสาว กมลวรรณ กันภัย
12 6599130416 นาย วัฒนา บุตรสภาพ
1 6599130565 นางสาว พรชนัน รัตนะธรรมมากร
2 6599130571 นางสาว จรรยกร จิระโร
3 6599130577 นางสาว ธมนวรรณ อ่องรุ่งเรือง

M3410B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

คณะวิทยาศาสตร์
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M3406B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

M3408B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M3409B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D2201E : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุ
ทางการออกก าลังกายและการกีฬา แบบ
เต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599130180 นาย ภาคภูมิ พิลึก

1 6599130283 Miss HAIFEI DAI
2 6599130291 Miss HUI CHEN
3 6599130293 Mr. WEICAI PENG
4 6599130295 Miss JIANHUA ZHANG
5 6599130320 Mr. GUIJUN LIANG

M2201I : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออก
ก าลังกายและการกีฬา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599130026 นางสาว ธารารัตน์ โค้วกิม

1 6599130382 Mr. KAILUN GUO
2 6599130386 Mr. RONGXIAO SUN
3 6599130407 Mr. XITONG LIU
4 6599130413 Miss KE KUANG
5 6599130414 Mr. WENLONG ZHOU
6 6599130415 Mr. SIYU FEI
7 6599130536 Mr. JIALIN YANG
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

M2201C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาการสอนทางการ
ออกก าลังกายและการกีฬา แบบเต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 1

M2201J : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาการสอนทางการ
ออกก าลังกายและการกีฬา 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D3503C : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

1 6599130672 นาย พินิจ ประเสริฐสังข์

1 6599130275 นางสาว ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์
2 6599130273 นางสาว พรรณพิมล วีระศิลปเลิศ
3 6599130370 นางสาว ดรุณี ทองสุข

M3502D : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 1

1 6599130420 นางสาว กนกภัณฑ์ มิตรวงศ์

1 6599130369 นาย ชาลี เทพสกุล
2 6599130561 นาย อติรุจ สุพรหม

1 6599130027 นาย เกรียงไกร สุวรรณ
2 6599130097 นางสาว อรุโณทัย วงศ์ใหญ่
3 6599130098 นาย พลรัตน์ โกฎแสง
4 6599130141 นางสาว อชิรญา วัฒนะ
5 6599130401 นาย ปาริศ มณฑาทอง
6 6599130687 นาย ชัยวุฒิ เบ็ญเจิด
7 6599130715 นางสาว พันธิตรา แมลงภู่
1 6599130368 นางสาว สิรินทรา ยุระปักษ์

2 6599130591 นางสาว นงนภัส ลือชา
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M3501B : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบเต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

M3503A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 1

M3504C : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

M3505B : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 9

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599120205 Mr. NENGXUAN SONG
2 6599120211 Mr. YUNPENG LI
3 6599120233 Mr. FENGXIANG ZHANG

1 6599130214 Mrs. QIANYUN LU
2 6599130216 Mr. YE LIU
3 6599130217 Miss LIN LI
4 6599130222 Miss MEMGTING YU
5 6599130223 Miss LUYI LIANG
6 6599130224 Mr. QIFAN WANG
7 6599130225 Miss YANFANG CHEN
8 6599130226 Mr. YIQIU LIU
9 6599130227 Miss XIANGYAN lI
10 6599130452 Mr. JINGHONG CHEN
11 6599130453 Miss HONG ZHAI
12 6599130455 Miss LUXIAN FENG
13 6599130457 Miss YUMENG SUN
14 6599130542 Mr. RIZHAO LIANG
15 6599130543 Mrs. HUIZI LV
16 6599130544 Mrs. XIAOYUN WU
17 6599130555 Mr. DECHENG HOU
18 6599130559 นางสาว ปารภา ยุระพันธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ
และการจัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา 
แบบ 2.1

M1302 : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ
และการจัดการวัฒนธรรม แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 10

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D2301A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แบบเต็มเวลา 
แบบ 1.1

1 6599130667 นางสาว วรพรรณ โรจนติรนันท์

M2301 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แบบเต็มเวลา 
แบบ ก 2

2 6599130614 นาย นครินทร์ แววเนตรดี

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

คณะสหเวชศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 11

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D2403B : สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130485 นางสาว สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์

1 6599130057 นางสาว นริศา ฉิมเฉิด
2 6599130095 นาย วิชิต เกตุแก้ว
3 6599130105 นาย รวิภาส อักกะโชติกุล
4 6599130213 นาย สุรพล โคตรอาษา
5 6599130215 นาย ทรงศักด์ิ คงเจริญ
6 6599130362 นาย ศุภกร ทองเขาอ่อน
7 6599130668 นาย ธนิกรณ์ ลีเอ่ียม
8 6599130723 ว่าท่ีร้อยตรี มาวิน วารินทรา
1 6599130154 นางสาว เบญจมาศ นิลศิริ
2 6599130155 นางสาว อุไรวรรณ ตาฉาว
3 6599130389 นางสาว จิราพร นาคเรือง
4 6599130515 นางสาว นฤมล พรหมบุญ
5 6599130377 นางสาว ศิริลักษณ์ สีค าคง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ 
ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

เอกสารแนบหมายเลข 12

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
M3202A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599130570 นาย รักไทย ฐานทองอรุณ

1 6599130104 นาย พีรวิชญ์ ภิบาล
2 6599130160 นางสาว สลักจิต ศรีค า
3 6599130246 นาย กฤติพงศ์ พุ่มหมอ
4 6599130268 นางสาว อารีรัตน์ บุญเติม
5 6599130425 นาย หัสสยา นกยอด
6 6599130445 นางสาว วรัญญา สร้อยจิตร
7 6599130708 นางสาว นุชนารถ บุญจริง
8 6599130719 นางสาว เหมือนฝัน บุติมาลย์
9 6599130741 นาย ปิยวัฒน์ ลอออรรถพงศ์
10 6599130132 นางสาว ณิชชา เรืองรัมย์

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

1 6599130047 นาย ณัฐพงศ์ เล็กอุทัย

คณะโลจิสติกส์

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

เอกสารแนบหมายเลข 13

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599130244 นางสาว วรรณประภา เอ่ียมฤทธ์ิ
2 6599130272 นาย วชิรา โพธ์ิใส
3 6599130448 นาง พรทิพย์ พันธ์ุยุรา

D1801B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

เอกสารแนบหมายเลข 14

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599130304 Mrs. VAN LE
2 6599130335 Miss NA ZHOU

D1502 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

1 6599130612 นางสาว รัตนา วิงวอน

D1504 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

1 6599130371 นางสาว ปภาดา นาวากาญจน์

D1505 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา (เรียนวันจันทร์-วัน
ศุกร์) แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130258 นางสาว ณพิทชานันท์ เศวตวิฏสุทธ์

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

1 6599130429 นางสาว มิญช์ณิชา ยารสเอก

D1509 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (เรียนวันเสาร์-วัน
อาทิตย์) แบบเต็มเวลา  แบบ 2.1

1 6599130179 นาง อ าพวรรณ กังวานพณิชย์

1 6599130112 Mrs. LINDA HORN
2 6599130203 นางสาว ณัฏฐวรรณ สายทอง
3 6599130470 Mr. HUANG BAOYI
4 6599130487 นางสาว ปภานันท์ สะอาด
5 6599130418 นางสาว ธนิตา ชิณโน

1 6599130099 นาย ณัฐพล โทนะพันธ์
2 6599130238 นาย พิรพัฒณ์ พุ่มคง
3 6599130427 นางสาว จิตสุภา เส้งว่ัน
4 6599130736 นางสาว นภัส เพราะส าเนียง
1 6599130059 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ ปานม่ิง
2 6599130387 นางสาว ณัฐชา วงษ์วัช
3 6599130426 นางสาว จันทิมา อรรถชัยยะ
4 6599130527 นางสาว ศิรินภา ราชวัตร
5 6599130603 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงศ์ ผิวข า
6 6599130686 นางสาว นรินทิพย์ ป่ันกลาง
1 6599130119 นางสาว อันธิกา พวงทอง
2 6599130669 นางสาว วิชชุดา เป็งยะสา

M1503B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ แบบไม่
เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

M1504 : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0071/2565  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

D1501B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
โลก (หลักสูตรนานาชาติ) Teaching 
English as a Global Language แบบ
เต็มเวลา แบบ 2.1

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1502C : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แบบไม่
เต็มเวลา (ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู)
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 15
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599130297 นาย สันติ ดิษฐเจริญ
2 6599130548 นางสาว วรรณวิสา บุญชิต

1 6599130399 นาย รุ่งวิทย์ ตรงต่อธรรม
2 6599130421 นาย ธนพณ นาคข าพันธ์ุ
3 6599130423 นางสาว จิราภา อินทรวัฒนา
4 6599130659 นาย พุทธรักษ์ มุลเมือง

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599130194 นางสาว อริศราภรณ์ เอเวอลีณ หนูจรเพชร

1 6599130432 นาย ธีรุตม์ กวินปณิธาน
2 6599130546 นางสาว โซเฟีย อาเซ็งมาแบ

1 6599130075 นาย อัฑฒ์วรัชญ์ ถวิลไพร
2 6599130110 นางสาว ซานวาลา สุกุล
3 6599130514 นางสาว ญษา อิทธิกุลวัฒน์
4 6599130707 นางสาว อศิรพร สุนทรตรึก
1 6599130554 นาย วรกร สายสร้อย
2 6599130692 นางสาว กนกเพชร ขุนเพ็ชร์

1 6599130126 นางสาว หทัยกาญ เขตบ้าน
2 6599130164 นางสาว ยุภา พันธ์สุภา
3 6599130201 นางสาว สิริพิมล บุญรักษา
4 6599130208 นางสาว สโรชา ชูศรีชัย
5 6599130442 นางสาว เพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
6 6599130444 นางสาว วรญา ทองสิงห์
7 6599130471 นาย อภิสิทธ์ิ โพธ์ิทอง
8 6599130572 นางสาว ปนัดดา สลับสี
9 6599130573 นาย ธเนศ มะติมุ
10 6599130666 นางสาว วโรชา ปรีชาบัณฑิต
11 6599130730 นางสาว พัชราภรณ์ วงศ์ค าพระ
12 6599130738 นางสาว จิราภรณ์ กันหาชัย
13 6599130749 นาย เกรียงไกร จันทร์กลม

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย ประเมินและสถิติ
การศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6599130299 นางสาว พัทธ์ธีรา อุยนันทพิทักษ์

1 6599130049 นาย ภาคภูมิ เพชรภัทรางกูร
2 6599130093 นางสาว ธัญพร กล่อมสกุล
3 6599130096 นางสาว วนัธญา พร้อมฉัตร
4 6599130300 นาย เสกสรร มาตวังแสง
5 6599130314 นาย ปริญญา ศิริเตียวศรี

1 6599130601 นางสาว กุลธิดา ทับทิมศรี
2 6599130557 นาง นภาญุต์ อินกลม
1 6599130005 นาย วรรณเทพ ธนเศรษฐบ ารุง
2 6599130007 นาย เทวินทร์ เหมจามร
3 6599130041 นางสาว พลอยไพลิน พุทธวงศ์

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวส ารอง) มีดังน้ี

M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

คณะศึกษาศาสตร์ (2)

M1509A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1510A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบไม่
เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู)  แผน ก แบบ ก 2

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบไม่
เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชีพครู) แผน ข

M1512A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1505B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1507 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
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
4 6599130044 นางสาว ชณกทิพ การุณย์
5 6599130060 นางสาว นันธิยา ศรีบุดดา
6 6599130073 นางสาว รัตติยาพร ศรีบริบูรณ์
7 6599130091 นางสาว วารุณี กุลรัตน์
8 6599130115 นาย ณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์
9 6599130121 นางสาว กาญจนา ฮวดเส็ง
10 6599130143 นาย รชต กงซุย
11 6599130149 นาย ทรงพล วงศ์พระราม
12 6599130162 นางสาว พัณนิดา ม่ิงมิตร
13 6599130178 นาย วริทธ์ิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
14 6599130196 นางสาว จารุพักตร์ งามละมัย
15 6599130197 นางสาว อนันตา ไกรสินธ์ุ
16 6599130247 นาย สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักด์ิ
17 6599130250 นาย อัครพงศ์ ช่างนอก
18 6599130277 นางสาว ชิตสมัย พอกทรัพย์
19 6599130302 นางสาว ศิริพร จงเพลินนภาพร
20 6599130312 นางสาว ชลธิชา สุขส าราญ
21 6599130317 นางสาว มนต์นภา สุดโสม
22 6599130322 นางสาว พรไพลิน ช่างหล่อ
23 6599130324 นาย ภานุวัฒน์ แก้วแสนสุข
24 6599130343 นาย นครินทร์ ค าโมนะ
25 6599130363 นางสาว อรสา กอนรัมย์
26 6599130375 นางสาว ชนัสนันท์ เช้ือหอม
27 6599130390 นางสาว อชิมา วีระปัญญาภรณ์
28 6599130436 นางสาว ฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
29 6599130438 นางสาว สุภาวิตา วารีศรี
30 6599130461 นางสาว ทิพย์วรรณ จ าเนียร
31 6599130645 นางสาว เมธิยา พ่ึงวงษ์
32 6599130662 นางสาว พิมพ์วิภา ปรีชาโชติ
33 6599130688 นาย อภิวันท์ โพธ์ิแก้ว
34 6599130695 นาย กิตติพงษ์ อ่วมหมี
35 6599130720 นาย วิศิษฐ ศรีสุข

1 6599130680 นางสาว นุสรา แซ่ฟู
2 6599130206 นางสาว คัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
3 6599130212 นางสาว สุภาพร แหล่ป้อง
4 6599130358 นาง รุ่งนภา เนินหาด
5 6599130378 นาย วีระเดช ข าอ่ิม
6 6599130602 นางสาว พารุ่ง โสตศรีทิพย์
7 6599130622 นาย พงษ์ธนาฒย์ ทิพย์มงคล

คณะศึกษาศาสตร์ (3) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวส ารอง) มีดังน้ี

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