- สำเนำ ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๘๔/๒๕๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 256๒ (รอบที่ ๒)
----------------------------------ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
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 ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

สมถวิล จริตควร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร)
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาเนาถูกต้อง
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์)
นักวิชาการศึกษา

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

28 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

28 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

28 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

28 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-314
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

M1205 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200104 นางสาว
ศศิธร
ลีทอง
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-807
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M1101A บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200004 นางสาว
อารยา
ประสมทอง

M1101B บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295200054 นางสาว
ธิติมา
ม่วงสีใส
2
6295200213 นางสาว
จุฑามาศ
สนทอง
3
6295200192 นางสาว
สุรีวรรณ
เมธาวันทนากร
4
6295200185 นาย
ภิเษก
ขาวเหมือนเดือน
M1103A หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200033 นาง
นงค์ราม
2
6295200010 นางสาว
ญาสุนันทน์
3
6295200199 นางสาว
ณัฏฐรวีย์
M1103B หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
2
3

6295200059 นางสาว
6295200184 นางสาว
6295200144 นางสาว

กัญยา
ธนัญพร
มนสิชา

ชูเชิด
สิริวัฒนโยธิน
ดีประเสริฐ
แสนเมืองมา
ดวงชื่น
อุดมรัตนทรัพย์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1202A นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200048 นางสาว
อังศุมาลิน
ทับม่วง
2
6295200188 นางสาว
ภิญญดา
พลทะมัย
3
6295200013 นางสาว
กชกร
ศรีเกษม
M1204 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200170 นาย
ณฏฐวรรธน์
กวิตารัตน์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
คณะศิลปกรรมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1302 ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก
1
6295200047 นาย
วิศรุต
อยู่คง
2
6295200092 นาย
ปฏิพัทธ์
หลักดี
สอบสัมภาษณ์
3
6295200215 นางสาว
ปารีณา
อานวยพร
ระดับปริญญำเอก
D1302B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
สอบสัมภาษณ์และ
1
6295200193 นางสาว
ชลิตาภรณ์
ยามูล
สอบข้อเขียน

วันและเวลำ

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

สถำนที่สอบ

ห้อง AB-gs 208 ชั้น 2 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
ห้อง AB-gs 208
สอบข้อเขียน
ห้อง AB-gs 207
ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1401B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295200046 นางสาว
กรองแก้ว
แก้วคา
สอบสัมภาษณ์และ
2
6295200183 นาย
อุกฤษฎ์
ชื่นศิริ
สอบข้อเขียน
3
6295200208 นาย
วีรยุทธ
เรางาม
M1404B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
สอบสัมภาษณ์และ
1
6295200267 นาย
จงรัก
เนียมประเสริฐ
สอบข้อเขียน

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

27 เมษายน 2562
ห้อง Pollaw701
เวลา 09.00-16.00 น. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
27 เมษายน 2562
ห้อง Pollaw701
เวลา 09.00-16.00 น. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะดนตรีและกำรแสดง
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำที่จัดสอบ

ระดับปริญญำโท
M1901A ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
1
6295200139 Mr.
Wai Hin Ko Ko
สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน
2
6295200212 Mr.
Hsin-Yu Kao

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

สถำนที่สอบ

อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม
และศิลปะ
คณะดนตรีและการแสดง

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
คณะศึกษำศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1501A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200130

นางสาว

อนาดี

อับดุลเลาะ

2

6295200158

นาย

โชติฤกษ์

แสงงามปลั่ง

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS1-503A ชั้น 5
คณะศึกษาศาสตร์

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

6295200049

นาย

อารัณย์

เจริญชนม์

2

6295200128

นางสาว

ลลิตา

ตันวงค์ษา

3

6295200142

นาย

กฤชณเดช

อ่อนศรี

4

6295200100

นางสาว

กัญญภัสสก์

เอกภัทร์ชัยวงษ์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้องประชุม 206 QS1-206
ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้องประชุม 206 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์

M1502C กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200041

นางสาว

ธารใจ

กุมภาพันธ์

2

6295200119

นางสาว

จิรัชญา

ทรงวิชัย

M1503A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 1
1

6295200039

นางสาว

สุรัญชนา

คารอด

2

6295200105

นางสาว

ธนิฏฐา

ลอยประโคน

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้องประชุม 206 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

สอบข้อเขียน
เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุม 206 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุม 203 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์

M1504 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200082

นางสาว

วิมล

นิราพาธ

2

6295200081

นางสาว

ณสิกาญจน์

ดาริวัฒนเศรษฐ์

3

6295200197

นางสาว

เสาวรส

สุวรรณ

4

6295200195

นางสาว

ภาวินี

จิตต์โสภา

5

6295200196

นางสาว

อรณภัทร์

มากทรัพย์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

M1505B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200011

นาย

สุทธิรักษ์

สมอ่อน

1

6295200210

นาย

ไพรทูล

บุญศรี

2

6295200015

นางสาว

อรวี

อินทร์แป้น

3

6295200265

นางสาว

ณิชา

หลงรักษ์

สอบสัมภาษณ์ (เช้า)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น
M1506C ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 1
สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้อง QS1-408 ชั้น 4
คณะศึกษาศาสตร์

ห้อง QS1-501D ชั้น 5
คณะศึกษาศาสตร์

M1506D ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ข
1

6295200272

นางสาว

สุพัตรา

สมบูรณ์สุข

2

6295200274

นาย

ธนพล

ช้างมาศ

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้อง QS1-501D ชั้น 5
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562 ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา 1
เวลา 09.00-16.00 น ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์

M1507 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200076

นางสาว

พิชญาภัค

สัจจะบันดาลใจ

2

6295200109

นางสาว

พรนภา

สาลี

3

6295200186

นางสาว

จุฑารัตน์

มูลนะ

4

6295200218

นาย

พีพัฒน์

หงษ์ไทย

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

M1508 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
2

6295200140
6295200117

นางสาว
พระ

อิสรีย์

อ่องอ่อน

เทพรัตน์

ถ้ามณี

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้องประชุมภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาประยุกต์
ห้อง QS1-307 ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้องประชุมภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาประยุกต์
ห้อง QS1-307 ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้องประชุมภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาประยุกต์
ห้อง QS1-307 ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น

ห้องประชุมภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาประยุกต์
ห้อง QS1-307 ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง QS2-510
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

M1509A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200141

นาย

ธนยศ

เสระฐิน

2

6295200072

นางสาว

ปองปรางค์

สาฤทธิ์

3

6295200247

นางสาว

วันวิสา

ดอกสันเทียะ

M1509B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200069

นาย

พิจักษณ์

เกตุมณี

ระดับปริญญำเอก
D1505A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1

6295200220

นางสาว

สินีนาฏ

วิทยพิเชฐสกุล

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M3101D วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
2

6295100056
6295200058

นางสาว
นางสาว

มณีรัตน์

เจริญศรี

ปิยะธิดา

โลกคาลือ

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M3301C วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ข
1

2

6295200006

6295200163

นาย

นาย

วงศกร

กิตติธัช

จันทรมหา

เมืองใย

สอบสัมภาษณ์ (เช้า)
และสอบข้อเขียน (บ่าย)

สอบข้อเขียน
ห้อง IF-3C01
27 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง IF-212
คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกำศรำยชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

28 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ชั้น 2

28 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ชั้น 2

ระดับปริญญำโท
M1601B รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข
1

6295200007 นาย

2
6295200014 พระ
3
6295200036 นางสาว
4
6295200035 นาย
5
6295200053 นาย
6
6295200153 นางสาว
7
6295200263 นางสาว
M1601D รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

บรรหาร

ถนอมญาติ

มนตรี
แก้วไพฑูรย์
ณัฎฐกันย์
อ๋องเอื้อ
สอบสัมภาษณ์
ทรงชัย
บุญทวงศ์
ปัณณวิชญ์
คมคาย
พีรพร
หมื่นพรม
ชาคริยา
โกรัตนะ
แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันอังคำร-พุธ-พฤหัสบดี) แผน ข

1

6295200067 นางสาว

เสาวนีย์

ลิ้มประไพ

2

6295200159 นางสาว

อธิษฐาน

แก้วถาวร

สอบสัมภาษณ์

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1701 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
2
3
4

6295100162
6295200131
6295200157
6295200134

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

เจนจิรา
สิริรักษ์
อัญชิตา
พลัฏฐ์

สุวรรณจรัส
สุวรรณก้านมณี
เพ็ชรคา
โชติอัครธนธัช

6295200222 นางสาว
พรรณนภา
กาญจนเมธากุล
5
6295200151 นาย
เกียรติศักดิ์
แพงไชย
6
6295200223 นางสาว
จงจิตติ
จันดา
7
M1702 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
6295200214 Ms.
EUNKYUNG
LEE
1
2
6295200155 นางสาว
มสารัศม์
แสงระวีเมธากรณ์
3
6295200136 นาย
สุรสิทธิ์
หมั่นทา

สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำที่จัดสอบ

ระดับปริญญำเอก
D1801A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6295100124 นางสาว
พัชรา
สิริวัฒนเกตุ
สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

สถำนที่สอบ

27 เมษายน 2562 อาคารวิทยาลัยวิทยาการ
เวลา 09.00-16.00 น. วิจัยและวิทยาการปัญญา

ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
คณะพยำบำลศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M2101A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200156 นางสาว
ธนภรณ์
ศักดิ์แก้ว

M2101B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200264 นางสาว
บุศรินทร์
เล็กบารุง
2

6295200017 นาง

อริยะ

ช่างทา

สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

M2102 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200050 นางสาว
ศรินยา
เปลี่ยนกริม
2
6295200057 นางสาว
ทัศนีย์
สายศรี
สอบสัมภาษณ์และ
3
6295200030 นางสาว
สราญรัตน์
ส่งข่าว
สอบข้อเขียน
4
6295200112 นาย
ณัฐพล
ชัยหาญ
5
6295200149 นางสาว
ชลธิชา
ทองแจ่ม
M2103 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200089 นางสาว
มาริษา
กิจรัตนา
สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน
2
6295200125 นางสาว
ชุติมาพร
ธรรมบุตร
M2105B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
สอบสัมภาษณ์และ
1
6295200003 นางสาว
นันท์นภัส
สุพล
สอบข้อเขียน

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

M2106 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
27 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 09.00 น.
2
6295200165 นางสาว
ศิรินทิพย์
นิมิตรภูวดล
เป็นต้นไป
M2107C พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) School of Nursing, Wenzhou Medical University, China แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200164 นาย

หฤษฎ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6295200217
6295200224
6295200226
6295200227
6295200228
6295200230
6295200231
6295200232
6295200237
6295200238
6295200239
6295200240
6295200241
6295200242

Lifei Wang
Lingzhen Cai
Yijun Cheng
Chun Mei Li
Kai Fu
Ying Gao
Mao Li
Li Na
Xiaohan Lv
Feng Fan Qian
Xiaowen Sheng
Xiang Yang
Chunjue Bao
Hailun Chen

Mr.
Ms.
Ms.
Mrs.
Mr.
Ms.
Ms.
Ms.
Ms.
Ms.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Ms.

เซี่ยงหว็อง

สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

School of Nursing,
Wenzhou Medical
University, P.R. China

ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
คณะพยำบำลศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

15
6295200243 Ms.
Shiting Chen
16
6295200244 Mrs.
Xin Xin Chen
17
6295200245 Mrs.
Chenyu Gu
18
6295200246 Ms.
Yuhang Huang
19
6295200248 Ms.
Liyan Huang
20
6295200249 Ms.
Heting Liang
21
6295200250 Ms.
Xiaorui Li
22
6295200251 Ms.
Jing Luo
23
6295200252 Ms.
Ni Yang
24
6295200253 Ms.
Lihua Pan
สอบสัมภาษณ์
25
6295200254 Ms.
Ran Tao
26
6295200255 Mrs.
Anna Wan
27
6295200256 Mrs.
Yingxia Chen
28
6295200257 Mrs.
Xinping Yi
29
6295200258 Ms.
Peihua Zhang
30
6295200259 Mrs.
Yaqian Zhang
31
6295200260 Ms.
Yingyu Zhou
32
6295200261 Mrs.
Yang Zhu
33
6295200269 Ms.
Li Qiang Xie
34
6295200270 Ms.
Xiaohui Jia
35
6295200271 Ms.
Shi Dong Hu
ระดับปริญญำเอก
D2101A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แบบ 2.1
1
2

6295200168 นางสาว
6295200225 นางสาว

จันทิมา
อภิญญา

ชินสร้อย
คชมาตย์

สอบสัมภาษณ์

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

School of Nursing,
Wenzhou Medical
University, P.R. China

27 เมษายน 2562
คณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำที่จัดสอบ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M2402 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
2
3
4
5
6

6295200002
6295200108
6295200118
6295200150
6295200029
6295200229

นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว

ธีระนัยน์
ณวรา
วิริทธิ์พล
ศิรวิทย์
บุศราวดี
นาฝน

ชัยชนะวงศ์
เหล่าวาณิชย์
เกษมสุข
สถิตสมิทธ์
ผองขา
แดงโชติ

สอบสัมภาษณ์

26 เมษายน 2562
ห้อง PH 601
เวลา 09.00-10.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 2)
คณะวิทยำศำสตร์
ลำดับที่

เลขทีส่ มัคร

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำทีจ่ ัดสอบ

สถำนทีส่ อบ

ระดับปริญญำโท
M3404B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295200106 นางสาว
สุกัญญา
บุญยงค์
2
6295200262 นางสาว
ทิพยฉัตร
กรศิริภิญโญ
ระดับปริญญำเอก
D3405B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.2
1
6295200179 นางสาว
เอวดา
โชติอรุณรัตน์

สอบข้อเขียน (เช้า)
26 เมษายน 2562
และสอบสัมภาษณ์ (บ่าย) เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง BS3104
คณะวิทยาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

26 เมษายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง BS-3105
คณะวิทยาศาสตร์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำทีจ่ ัดสอบ

สถำนทีส่ อบ

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง 303
คณะโลจิสติกส์

คณะโลจิสติกส์
ลำดับที่

เลขทีส่ มัคร

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M3201A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295200174

นางสาว

ชัชดาภรณ์

จอมโคกกรวด

สอบสัมภาษณ์

M3201B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295200044 นาย
สุทัศน์
เจริญมงคลกิจ
2
6295200037 นางสาว
ธันยนันท์
จารุโภคินเสถียร
3
6295200016 Miss
Yanling
Qin
4
6295200066 นางสาว
ณัฐธญาน์
สนคมิ
5
6295200135 นางสาว
สกุลยา
พันหล้า
6
6295200097 นางสาว
จิราลักษณ์
สิงหาสาร
7
6295200063 นางสาว
ธัญรัศม์
ติใจ
8
6295200204 นางสาว
ศรัณยา
สมใจ
9
6295200093 นางสาว
สุภิษา
ศิลสัตย์
10
6295200187 นางสาว
ณัฐณิชา
อาราอิ
ระดับปริญญำเอก
D3201 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6295200121 นางสาว
หนึ่งฤทัย
แจ้งสุวรรณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง 303
คณะโลจิสติกส์

27 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง 303
คณะโลจิสติกส์

