- สาเนา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๕๖/๒๕๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 256๒ (รอบที่ ๑)
----------------------------------ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)
และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะต้องเตรียมหลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ (ฉบับจริง)
๒. ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง)
๓. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง)
๔. หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ฉบับจริง)
๕. เค้าโครงการวิจัย (สาหรับผู้สมัครปริญญาเอก)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์)
นักวิชาการศึกษา

ประทุม ม่วงมี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)
ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1101A บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6292100007 นางสาว
นฤมล
2
6295100061 นาย
วิชัย
3
6295100215 นางสาว
พิมพกานต์
4
6295100230 นางสาว
เจนจิรา
5
6295100186 นางสาว
ปฐมา
6
6295100192 นางสาว
ปวีณ์ธิดา
7
6295100252 นางสาว
กัญจนวรรณ
M1101B บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

อินทร์บุญ
แข็งแรง
เงินเปีย
ลาดจันทร์ต๊ะ
อักษรคิด
เคหะธรรม
พืชผักหวาน

สอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

1
6295100005 นางสาว
พจนี
วัชรชัยทโลสถ
2
6295100127 นางสาว
วรรณพร
ผาสุก
3
6295100020 นางสาว
วรรณพร
วจะสุวรรณ
4
6295100214 นางสาว
ปิ่นสวรรค์
นิงสานนท์
5
6295100199 นาย
ศิวกร
เปาวนา
17 มีนาคม 2562
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น.
6
6295100096 นางสาว
ชุติสรา
หงษ์สูง
เป็นต้นไป
7
6295100187 นางสาว
จุฑากนก
เมืองชล
8
6295100123 นางสาว
ประภาวรินทร์
แก้วพะโอะ
9
6295100149 นางสาว
จิตติมา
สุขประเสริฐ
10
6295100181 นางสาว
อรวัสสา
ระหว่างบ้าน
11
6295100026 นางสาว
เอื้ออารีย์
จันทร์อินทร์
M1102B หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ
แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 2 ปริญญำ )
1

6295100269 MISS

MEIKO

OKAMURA

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

M1103A หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100018 นางสาว

อาภากร

M1103B หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295100014 นางสาว
เกศมณี
2
6295100189 นาย
นิภาส
3
6295100188 นาย
อภิวัฒน์
4
6295100185 นางสาว
บุษยา
5
6295100190 นางสาว
เบญจมาศ
6
6295100114 นางสาว
จิดาภา

นาหนองขาม

ถาดทอง
เจริญวรรณ
เตชะนันทวณิช
ตรีธนปัญญา
วินา
มารมย์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-314
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-807
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M1202A หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100131

นางสาว

นิชชา

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

เชี่ยวชาญนิธิกิจ

M1204 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100027 นางสาว
ธีรนุช
พินิจมนตรี
สอบสัมภาษณ์และ
2
6295100054 นางสาว
ณัฐพร
แสนทวีสุข
สอบข้อเขียน
3
6295100052 นาย
วัชรินทร์
นระทัด
M1205 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100017 นางสาว
ศโรชา
อาจหาญ
สอบสัมภาษณ์และ
2
6295100034 นางสาว
รัตนศิริ
พรหมพิชัย
สอบข้อเขียน
3
6295100172 นางสาว
ปาริกา
วิรัญจะ

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1401A หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100285

นางสาว

ปริณดา

วโรภาสรุ่งเรือง

M1401B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1

6295100163

นางสาว

เบญจวรรณ

สุวรรนาวุธ

2

6295100142

นาย

ธนวิทย์

เถาเมืองใจ

M1402B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1

6295100099

นางสาว

นภาเพ็ญ

อินคา

2

6295100100

นางสาว

ณิชารีย์

เมธาคุณนิธิ

M1404B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
2
3
4
5

6295100068
6295100040
6295100041
6295100042
6295100141

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

ชลลดา
ณัฏฐ์พิชชาพร
กมลฉัตร
อมฤต
อานนท์

ศิริวรรณ
ทองเหี่ยง
อยู่เจริญพงษ์
วงษ์ปาน
ชื่นชอบ

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
คณะศึกษำศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1501B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1

6295100132 นางสาว

สุภาวดี

นกน้อย

สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS1-503A
คณะศึกษาศาสตร์

M1502A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1

6295100160 นาย

ทนงเกียรติ์

ศรีสุวรรณ์
สอบข้อเขียน (เช้า)
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

2

6295100211 นางสาว

ภัทรพร

คล้ายสมบูรณ์

สอบข้อเขียน
ห้องประชุม 206 ชั้น 2
16 มีนาคม 2562
คณะศึกษาศาสตร์
เวลา 09.00-16.00 น.
สอบสัมภำษณ์
ห้องภาควิชาการจัดการเรียนรู้
ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

M1502C หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100082 นาย
อาทิตย์
เพิ่มเขตรกรรม
2
6295100059 นางสาว
นัฐธิดา
มุสิกชาติ
3
6295100137 นาย
ปัญญพนต์
ทองดี
สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.
4
6295100233 นางสาว
ดุจจิตต์
คุณากูลวิศาล
5
6295100232 นาย
ชลธาร
ผ่องแผ้ว
6
6295100248 นางสาว
ลลิตา
ธนวิบูลย์เกียรติ
M1503A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 1
1
6295100047 นางสาว
กมลชนก
จันทร
2
6295100145 นางสาว
ชยพัทธ์
นาคกุลบุตร
3
6295100126 นาย
อนุสรณ์
เซ็งขุนทด
สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.
4
6295100105 นางสาว
วีรดา
ลิมปอสวัสดิ์
5
6295100036 นางสาว
อังคณา
ดังก้อง
6
6295100251 นางสาว
อาภัสรา
ขาวเลี้ยว
M1503B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 1

1

6295100234 นาย

วัฒนพงศ์

เตรียมกรม

สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.

M1504 หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100028 นางสาว
นิภาพร
กัณหา
2
6295100048 นาง
อุสุมา
รุง้ ศรี
3
6295100067 นางสาว
สุพัตรา
สาริพันธ์
4
6295100243 นางสาว
ณัฐรุจา
ท่าโทม
สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.
5
6295100245 นางสาว
อัญชลี
ทิ้งแสน
6
6295100267 นางสาว
ณัฏฐนันท์
อุดม
7
6295100090 นางสาว
พลอยรัมภา
เพ็งเสงี่ยม
8
6295100088 นางสาว
พิมราไพ
เพ็งเสงี่ยม

สอบข้อเขียน
ห้องประชุม 206 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์
สอบสัมภำษณ์
ห้องภาควิชาการจัดการเรียนรู้
ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบข้อเขียน
ห้องประชุม 206 ชั้น 2
สอบสัมภำษณ์
ห้อง QS 1203 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
ห้องประชุม 206 ชั้น 2
สอบสัมภำษณ์
ห้อง QS 1203 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
ห้องประชุม 206 ชั้น 2
สอบสัมภำษณ์
ห้อง QS 1407 ชั้น 4
คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

ระดับปริญญำโท
M1505B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100089 นางสาว
อารยา
คณารักษ์
2
6295100134 นางสาว
ภัทราพรรณ
วรรณประเสริฐ
16 มีนาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ (เช้า)
เวลา 09.00-12.00 น.
3
6295100175 นาย
อมรเทพ
สังข์น้อย
4
6295100125 นางสาว
วรากร
อัครจรัสโรจน์
M1506C ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 1
1

6295100093 นางสาว

อโรชา

ปลุกใจ

สอบข้อเขียน (เช้า)
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

M1507 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100135 นางสาว
กมลพร
บุญนนทารมย์
2
6295100136 นางสาว
อัมพร
พรมมี
3
6295100208 นางสาว
รติรัตน์
ไชยกาล
4
6295100193 นางสาว
ปลายฟ้า
ทาต่อมวงค์
สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
5
6295100195 นางสาว
ภิญรดา
ธนภัทรฐากูร
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.
6
6295100223 นาย
ภุชงค์
ศรีหิรัฐ
7
6295100224 นาย
สันติภาพ
ภิรมย์ตระกูล
8
6295100158 นางสาว
เสาวนิต
มีสิน
9
6295100058 นางสาว
จารุภา
อุทัยธรรม
M1508 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100183 นางสาว

อรทัย

ฝ่ายนา

สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.

M1509A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100150 นางสาว
อภิสรา
พงษ์ชมพร
สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
2
6295100270 นาย
กฤษณ์วรา
รุง่ โรจน์
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.
3
6295100250 นางสาว
ศุภางค์
ฉัตรทรงเกียรติ
M1509B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100006 นาย
สุชา
บิลอารี
สอบข้อเขียน (เช้า)
16 มีนาคม 2562
2
6295100262 นางสาว
ลัดดาวัลย์
ไชยโชค
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00-16.00 น.
3
6295100171 นาย
ปริญญา
ดวงมณี

สถำนที่สอบ

ห้อง QS 1408 ชั้น 4
คณะศึกษาศาสตร์

ชั้น 5 ห้อง 501A
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี
คณะศึกษาศาสตร์

ห้องประชุมบัณฑิต 1 และ 2
ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์

ห้อง 307 ชั้น 3
ตึก QS1 คณะศึกษาศาสตร์

ห้อง 307 ชั้น 3
ตึก QS1 คณะศึกษาศาสตร์

ห้อง 307 ชั้น 3
ตึก QS1 คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1601B หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์ -อำทิตย์) แผน ข
1
6295100037 นาย
พิทยา
สุขธงไชยกูล
2
6295100077 นางสาว
ศิริกุล
ทางาม
3
6295100110 นางสาว
ละออทิพย์
วาริสทุ ธิ์
4
6295100166 นาย
เนติรักษ์
มณีวงศ์วิจิตร
5
6295100091 นางสาว
นันทนา
รอดภัย
6
6295100191 นางสาว
วลีรัตน์
หิรัญศิริวรโชติ
สอบสัมภาษณ์
7
6295100198 นางสาว
ฉัฐวีณ์
ฉายสุวรรณ์
8
6295100159 นาย
อรรถพล
อาพัน
9
6295100249 นาย
ปรินทร
ไชยคาจันทร์
10
6295100282 นาย
ปรัตรวีร์
วิจบ
11
6295100133 นาย
วีรัช
อินฉัตร
12
6295100255 นาย
ปภังกร
รีชีวะชีพกุล
M1601C รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันอังคำร-พุธ-พฤหัสบดี) แผน ก แบบ ก 2
1

6295100066 นางสาว

วรจนา

วัฒโน

สอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
เวลา 09.00-16.00 น.
ชั้น 2

17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
เวลา 09.00-16.00 น.
ชั้น 2

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M1701 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295100258 นาย
ปรัชพล
อานันท์รัตนกุล
2
6295100236 นาย
พิทักษ์
ทองอยู่
3
6295100197 นางสาว
พรศิริ
ร่มเย็น
4
6295100200 นาย
กัมพล
พิพัฒนนุวงศ์
5
6295100113 นางสาว
กุลรัตน์
นิ่มตงเสนะ
6
6295100164 นางสาว
ภัทรพร
แก้วพิภพ
7
6295100201 นาย
ธัญวัสส์
คงมณี
M1702 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1

6295100064 นางสาว

ณัชชา

รัศมีสราญชล

สอบสัมภาษณ์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

M1703 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
2

6295100210 นางสาว
6295100050 นางสาว

ชนัญชิดา
ศศิประภา

พรหมคล้าย
เฉลิมสุข

สอบสัมภาษณ์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำเอก
D1801A หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
สอบสัมภาษณ์และ
1
6295100225 นาง
ธีรรัตน์
ไตรเดช
สอบข้อเขียน

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

อาคารวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม
และศิลปะ คณะดนตรีและ
การแสดง

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์ (เช้า)
และสอบข้อเขียน (บ่าย)

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

สอบข้อเขียน ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์ ห้อง IF-212
คณะวิทยาการสารสนเทศ

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 303
คณะโลจิสติกส์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 303
คณะโลจิสติกส์

คณะดนตรีและกำรแสดง
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1901B หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100092 นาย

สหรัฐ

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

หลวงเมือง

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M3301C หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ข
1

6295100204 นาย

ภีมร์

อิ้ดแสง

คณะโลจิสติกส์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M3201A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100281 นางสาว

แวววัน

นฤมล

สอบสัมภาษณ์

M3201B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
2
3
4
5
6

6295100024
6295100169
6295100022
6295100023
6295100049
6295100147

นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว

เอกสิทธิ์
เฌอร์รฎา
สิรภพ
อานนท์
วสันต์
สุดารัตน์

เลาหะวัฒน์
คุ้มถนอม
อุปนันไชย
หนองปิงคา
สังข์ยัง
รงค์ทอง

สอบสัมภาษณ์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
คณะพยำบำลศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M2101A หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100031

นางสาว

ธมลวรรณ

สุทธิ

สอบสัมภาษณ์

M2102 หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100151 นางสาว
พนิตนาฎ
ดุลยาสิทธิพร
2
6295100008 นางสาว
วันทนีย์
พูนศรี
3
6295100097 นางสาว
นุชพร
ดุมใหม่
สอบสัมภาษณ์และ
4
6295100101 นางสาว
กนกวรรณ
จันหา
สอบข้อเขียน
5
6295100101 นางสาว
วรรณนิศา
จาปาเทศ
6
6295100256 นางสาว
จิราพร
แสงทอง
7
6295100268 นาย
อาทิตย์
เอ่ยไฉน
M2103 หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100128 นาย
นเรศน์
ฐิตินันทิวัฒน์
2
6295100196 นางสาว
ชโลธร
สุขมา
3
6295100213 นางสาว
พัชรินทร์
บุญถนอม
สอบสัมภาษณ์และ
4
6295100272 นาย
ภานุพงศ์
ทวดอาด
สอบข้อเขียน
5
6295100217 นางสาว
มณัญชญา
ศุภมณี
6
6295100278 นาย
พูลศักดิ์
แข่งขัน
7
6295100157 นาย
พงศ์พล
หนูดอนทราย
M2104 หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

6295100065

นางสาว

กิตติยาพร

คณะพยาบาลศาสตร์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

11 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

คณะสหเวชศาสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

ยืนนาน

คณะพยาบาลศาสตร์

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

1
6295100161 นางสาว
อัสมีรา
มะเก
2
6295100176 นางสาว
ฟารีดา
คชฤทธิ์
สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน
3
6295100283 นางสาว
เพ็ญวิสา
วันโท
4
6295100035 นาย
ศตวรรษ
มูลสอน
M2105B หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ระดับปริญญำเอก
D2101A หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แบบ 2.1
1

6295100226

นางสาว

สุดารัตน์

สิมเสน

คณะสหเวชศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M2301 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100241 นาย
ฐิติคุณ
สุทธิสินทอง
สอบสัมภาษณ์
2
6295100148 นางสาว
อินทิรา
งามสม
3
6295100130 นางสาว
อลิษา
ใจเพ็ชร์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 1)
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

15 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง PH 515
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

12 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง PH 201
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

15 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

ห้อง PH 203
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

15 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

ห้อง PH 203
คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M2401 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100071

นางสาว

วรรณวนัช

สนดา

2

6295100239

นางสาว

สุภาพร

เหลียวสูง

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

M2402 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100010 นาย
พีรคริสต์
พระแสงเจริญวาณิช
2
6295100146 นางสาว
นีนนารา
ธนินสิทธางกูร
3
6295100170 นาย
กิตติยาวดี
พุทธก้อม
4
6295100219 นาง
ศรีนวล
ตุ้มมี
5
6295100143 นางสาว
กนกวรรณ
ละอองศรี
6
6295100276 นาย
ทศพร
รานุรักษ์
M2403A หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
1

6295100084

นางสาว

วิภาวี

แป้นทอง

M2403B หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295100240

นาย

จรัญ

มาลาศรี

คณะวิศวกรรมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M3504D หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295100055 นาย
ศิริศักดิ์
จันบุดสี
9 มีนาคม 2562
ห้อง M608 ชั้น 6
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00-12.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
6295100273 นาย
ธนชัย
มโนรัตน์

