- สำเนำ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๑๐๓/๒๕๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 256๒ (รอบที่ ๓)
----------------------------------ตำมทีบ่ ัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ มีประกำศลงวันที่ ๘ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง
กำรรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๓) ระหว่ำงวันที่ ๑๕ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บัณฑิตวิทยำลัย
จึงขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๓)
และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบคัดเลือก (ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓ คณะศิลปกรรมศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๕ คณะศึกษำศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๖ วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๗ วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๘ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๙ คณะดนตรีและกำรแสดง
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๐ คณะพยำบำลศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๑ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๒ คณะสหเวชศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๓ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๔ คณะภูมิสำรสนเทศสำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๕ คณะโลจิสติกส์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๖ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๗ คณะวิทยำศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๘ คณะวิศวกรรมศำสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๙ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ

๒

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะต้องเตรียมหลักฐำนมำแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร (ฉบับจริง)
๒. ปริญญำบัตร หรือ ใบรับรองกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี/ โท (ฉบับจริง)
๓. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) (ฉบับจริง)
๔. หลักฐำนคะแนนผลกำรสอบรับรองภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) (ฉบับจริง)
๕. เค้ำโครงกำรวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญำเอก)
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงนิดำวรรณ สุบรรณเสนีย์)
นักวิชำกำรศึกษำ

นุจรี ไชยมงคล
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ปฏิบัติกำรแทน
ผูป้ ฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

23 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

ระดับปริญญำโท
M1101A บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295300171

นางสาว

ปีราติ

พันธ์จบสิงห์

2
3

6295300235
6295300338

นางสาว
นางสาว

อัญชิษฐา
อรจิรา

กรรณิการ์
เปลื้องรัตน์

4
5
6

6295300426
6295300314
6295300316

นางสาว
นาย
นางสาว

วริษฐา
ธนดล
ณัชฌา

สันติมาลัย
เชื้อสงฆ์
ดวงชื่น

7
8

6295300435
6295300257

นางสาว
นางสาว

ธนษา
ประกายกาญจน์

ธนเดชะวัฒน์
วิระราช

9

6295300438

นาย

ณัฐพล

พงษ์รามัญ

10
11

6295300093
6295300432

นางสาว
นางสาว

ชนิกานต์
ศศิกาญจน์

รุง่ ไพบูลย์วงศ์
ธีระนาวิน

12
13

6295300554
6295300654

นางสาว
MR.

กฤติมา
SOMSANOUK

ประวัตเิ จริญ
NONPASITH

14
6295300653
Ms.
CHANPHET
15
6295300650
Ms.
SAMOUDTHON
16
6295300651
Ms.
THIPKESONE
M1101B บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

INCHAI
SISANONH
PHETSOPHA

1

6295300073

นางสาว

จีรวรรณ

กุลนะ

2

6295300162

นางสาว

ธันย์รดา

วันดี

3
4

6295300339
6295300189

นางสาว
นาง

พุธิตา
จิราภรณ์

มากเจริญ
กิจเกียรติ์

5
6295300277
นางสาว
วิณี
สีพา
23 มิถุนายน 2562
ห้อง BBS-801
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น.
คณะการจัดการและ
6
6295300258
นาย
สุรจิตร
ศรีรัตนวิจิตร
เป็นต้นไป
การท่องเที่ยว
7
6295300615
นาย
นิธิศ
พัชรพิมพ์
8
6295300468
นาย
ปรัชญ์
ศรีสุรักษ์
9
6295300647
นางสาว
พิชาวีร์
เจริญศรี
10
6295300078
นาย
กฤษฏ์
แก้วมรกฎ
11
6295300127
นางสาว
ณภัทรชยาภรณ์
ว่องชัยภิญโญกุล
M1102A กำรจัดกำรมหำบัณฑิต (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 1 ปริญญำ )
1
6295300234
นางสาว
กันตชา
ศรีอยุธย์
สอบสัมภาษณ์
23 มิถุนายน 2562
ห้อง BBS-801
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

M1102B กำรจัดกำรมหำบัณฑิต (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 2 ปริญญำ)
1
6295300356
นาย
นิธิพัฒน์
ปาลอภิไตร
สอบสัมภาษณ์
23 มิถุนายน 2562
ห้อง BBS-801
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1102D กำรจัดกำรมหำบัณฑิต (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 2 ปริญญำ )
1
6295300149
MR.
RAHUL
BURMAN
สอบสัมภาษณ์
23 มิถุนายน 2562
ห้อง BBS-801
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

23 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

23 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

M1103A บัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
2

6295300002
6295300110

นางสาว
นางสาว

3
6295300425
นาย
M1103B บัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ศิริเพ็ญ
วิชญาพร

พั้วคุณมี
ชนาธินาถ

สุภชัย

ชมภูสาร

1

6295300434

นางสาว

ปพิชญา

สัครพันธ์

2
3

6295300103
6295300298

นางสาว
นางสาว

ธัญณิชา
พัชราภรณ์

สีน้าเงิน
วีรบรรจง

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

QS 2-714
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

M1202A นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6295200051 นางสาว
สุภนิดา
รัตนสูตร์
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M1201 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบแบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300006 นาย
ประชารัฐ
ยอดบุญจันทร์

M1202B นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1

6295300012 นางสาว

กัลย์กมล

ถือทอง

2

6295300505 นางสาว

ธมลวรรณ

สุขสุวรรณ์

3
6295300663 นาย
รพีพัฒน์
หงษ์ไทย
M1204 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1

6295300153 Miss

XIAOMEI

CHEN

2

6295300233 Miss

YINZI

QI

3

6295300349 Miss

XIAOYUN

XIA

4

6295300309 Mr.

YUEHAIYU

CHEN

5

6295300507 Miss

MEILING

XIE

6

6295300350 Miss

YUHANG

CAI

7

6295300128 นาย

ยศวัฒน์

ศรีกระจ่าง

8

6295300626 Mr.

YU

HAN

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-314
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

23 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS2-807
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-น.
เป็นต้นไป

ห้อง QS 2-711
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

9
6295300624 Mr.
ZHAO
LIANGJUN
M1205 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295300230 Mr.

Javad

Safaei

2

6295300262 นางสาว

นฤมล

ภมรมาศ

3

6295300301 นางสาว

กรองกาญจน์

จันทศิลป์

4

6295300452 นางสาว

ณัฐชา

ชายศ

นันทนา

สุขอุดม

5
6295300244 นางสาว
ระดับปริญญำเอก

D1201 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบแบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6295300323 นาย
ศิริวุฒิ
วรรณทอง

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะศิลปกรรมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง AB-gs 208
ชั้น 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

สอบสัมภาษณ์
ห้อง AB-gs 201
สอบข้อเขียน
ห้อง AB-gs 207
ชั้น 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

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

ระดับปริญญำโท
M1302 ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300007 นาย
กช
สาทรสวัสดิ์
สอบสัมภาษณ์
2
6295300134 นางสาว
จรรยารัตน์
อินทศร
3
6295300113 นางสาว
ณัฐณิชา
ทัศมาลี
ระดับปริญญำเอก
D1301B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรศิลปะและวัฒนธรรม แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6295300627 Mr.
LIU
JIAN
2
6295300637 Ms.
ZHENG
JUNJIE
3
6295300634 Mr.
YUAN
HANG
4
6295300636 Mr.
ZHENG
LONG YE
5
6295300631 Mr.
WU
WENKE
6
6295300717 Ms.
XIAOBAO
YUN
7
6295300675 Mr.
ZHANG
CHAO
8
6295300667 Mr.
YE
LIABEI
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
9
6295300721 Ms.
CAI
LINGLING
10
6295300697 Mrs.
WANG
PENG
11
6295300677 Mr.
FAN
YANG
12
6295300733 Mr.
SHAO
ZHAOPO
13
6295300672 Mrs.
LIU
SHUWEN
14
6295300730 Mrs.
JUN
CHEN
15
6295300694 Mr.
ZHUOXUAN
WANG
16
6295300680 Mr.
TANG
ENDA
D1302B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6295300328
6295300371
6295300643
6295300629
6295300632
6295300635
6295300639
6295300638
6295300641
6295300642
6295300727
6295300725

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

JIA
จุฬาลักษณ์
YUE
QIN
OUYANG
LI XUAN
CHUANLE
WANG
LIU
LI
CHEN
JIAJI

LIANG
จารุจุฑารัตน์
QIU
JUNHUI
LINXIN
YAN
FU
YUDONG
XIAODONG
BAILU
ZHAOGUO
QIU

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำเอก
D1302B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

6295300726
6295300669
6295300673
6295300682
6295300678
6295300679
6295300701
6295300693
6295300690
6295300668
6295300735
6295300731
6295300670
6295300676
6295300671
6295300674

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

LU
YALIN
ZHOU
WANG
YANG
DUAN
ZHANG
YIFAN
JIADAN
WANG
TANG YUN
CHEN
WANG
LI
LE MING
ZHANG YU

XUAN
LI
FANG
DAN
KEPENG
JIZHE
MING
WANG
YOU
MANLI
PENG
CHI
YINYIN
RUIWEN
LIANG
HUA

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

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

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1401A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300274 นางสาว
นัฐมล
คดสุวรรณ
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
2
6295300275 นางสาว
ญาธนาตย์
รัตนะนาวา
M1401B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295300596 นางสาว
พัชรพร
อินเอี่ยม
2

6295300600 นางสาว

สหัสสา

อั้งลิม้

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

M1402A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300428 นางสาว
นภารัตน์
จันทรคติ
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

M1402B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295300284 นาย
ณัฐพล
ขยายเสียง
2
6295300152 นางสาว
ลัทธพรรณ
บุญสนอง
3
6295300219 นางสาว
ศิริพร
จิรารัตนกุลชัย
สอบสัมภาษณ์
22 มิถุนายน 2562
และสอบข้อเขียน เวลา 09.00-16.00 น.
4
6295300279 นางสาว
ฉัตรสุดา
ชูแก้ว
5
6295300749 พระ
วุฒิศักดิ์
ประกอบการ
6
6295300738 นาย
จักรกฤษ
พันโบ
M1403A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300246 นาย
สหชาติ
2
6295300224 นาย
ชานนท์
3
6295300374 พระ
สุเริญ
4
6295300225 นางสาว
เจนจิรา
M1404B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข
1
2
3
4
5
6

6295300610
6295300489
6295300498
6295300138
6295300688
6295300256

พระ
นางสาว
นางสาว
นางสาว
พระมหา
นางสาว

วราฤทธิ์
ปาณิสรา
พรทิพย์
พัชรพรรณ
ชูศักดิ์
พิชญ์สิณี

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

วงษ์กะวัน
สุระขันธุ์
ปญญาธโน
แพนพันธุอ์ ้วน

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

ฐิตะวัณโณ
ทองหา
ทองสร้อย
ทาศรี
ฟุ้งเดช
จรรยาศิริกุล

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำเอก
D1401A รัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6295300705 นาย
สิริโรจนพ์
สิทธิชาญบัญชา
สอบสัมภาษณ์
22 มิถุนายน 2562
2

6295300595 นาย

พงษ์พัต

วัฒนพงศ์ศิริ

และสอบข้อเขียน

เวลา 09.00-16.00 น.

D1401B รัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6295300586 นางสาว
มุกรวี
ฉิมพะเนาว์
สอบสัมภาษณ์
22 มิถุนายน 2562
และสอบข้อเขียน เวลา 09.00-16.00 น.

สถำนที่สอบ

ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
ห้อง Pollaw701
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะศึกษำศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1501A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) Teaching English as a Global Language ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295300318 Ms.

SIMENG

CHEN

สอบข้อเขียน (เช้า)
22 มิถุนายน 2562
คณะศึกษาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
เวลา 09.00-16.00 น.
M1501B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) Teaching English as a Global Language ไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295300146 นางสาว
เฌอฟ้า
โรจนชาลี
สอบข้อเขียน (เช้า)
2
6295300020 นาย
ศรัณย์
แสนสุข
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
3
6295300539 นางสาว
ศิรินทร์มาศ
แสงเพชร
M1502A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6295300080 นางสาว
สุดารัตน์
กลิ่นฟุ้ง
2
6295300306 นาย
ไตรรัตน์
จันทร์มาศ
3
6295300530 นางสาว
สิริกุล
สิงหาบุตร
4
6295300347 นาย
จิรายุ
จันทร์ประโคน
5
6295300529 นางสาว
สุฑามาตร
ศิริสาขา
6
6295300479 นางสาว
ธิตินันท์
อินทร์สันต์
7
6295300621 นางสาว
มัทรี
หนูกลาง
8
6295300460 นาย
จีระ
กาวกระโทก
9
6295300264 นาย
ณัฐพงศ์
วีระอักษร
10
6295300072 นางสาว
อารีลักษม์
ไชยโครต
11
6295300506 นาย
พีรพล
โสพิศวัฒนวงศ์
M1502C กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

1
6295300111 นางสาว
ลัพธวรรณ
ต้นสกุล
สอบข้อเขียน (เช้า)
22 มิถุนายน 2562
2
6295300714 นาย
ณัฐพัชร์
สังขะวินิจ
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
เวลา 09.00-16.00 น.
3
6295300630 นางสาว
รุง่ ทิพย์
แพร่น่าน
M1503A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6295300086
6295300182
6295300441
6295300386
6295300241
6295300108
6295300436
62953600700
6295300686
6295300099
6295300601

นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว

ชยพล
ภัทรวรรณ
ศรัณย์พร
ณรงค์ศักดิ์
ศราวุฒิ
วัชรีย์
หัทยา
กรณ์
ณัฐวุฒิ
จิราภรณ์
ศรัญยา

พาจิตภักดี
ธรรมเนียม
สุดโต
ผาสุขเจริญไพบูลย์
วงษ์แก้ว
แถลงกิจ
หนูดาษ
กูรมะสุวรรณ
ศรีระษา
เหมืองอินต๊ะ
มารัตน์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1503B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6295300355 นางสาว
เสาวนีย์
บุญหนัก
2
6295300566 ว่าที่ ร.ต.
ณัฐพงศ์
ผิวขา
3
6295300407 นางสาว
เบญจมาส
วินิจฉัย
M1504 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295300389 นางสาว

กัลยาณี

พินิจกุล

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

M1505B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300442 นาย
ชาคริต
สินปรุ
22 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ (เช้า)
เวลา 09.00-12.00 น.
2
6295300475 นางสาว
ปริยารัตน์
บัวแก้ว
M1506A ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2
1

6295300483 นางสาว

นันทมน

คาเอี่ยม

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
M1506B ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ข

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

1
6295300743 นางสาว
สิริพร
เนื่องจานงค์
สอบข้อเขียน (เช้า)
22 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
เวลา 09.00-16.00 น.
2
6295300214 นางสาว
นัฐวรรณ
บุญนารัตน์
M1506C ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2
1
6295300008 นางสาว
เนตรสุวรรณ
ประมวลทรัพย์
สอบข้อเขียน (เช้า)
2
6295300304 นาย
สมพงษ์
เอี่ยมสมัย
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
3
6295300271 นางสาว
ชนนิสา
มหาวงศ์
M1506D ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ข
1
6295300587 นางสาว
สุรมย์
คงฤทธิ์
2
6295300724 นางสาว
ปุณยนุช
อานวยผล
M1507 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300457 นางสาว
อรณี
เทียบประทุม
2
6295300456 นางสาว
พรพิมล
แสนบรรดิษฐ์
3
6295300689 นางสาว
ศิริวรรณ
พื้นฉลาด
M1508 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
2
3
4
5

6295200115
6295300079
6295300444
6295300263
6295300567

นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว

ชาลี
จณิชญา
กฤตณ์พัทธ์
อารีรัตน์
วรรณวิภา

อินมอญ
ศิริปุณย์
ศุจีธนนันทน์
งามประยูร
หรูสกุล

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1509A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295300575 นาย

พีรวิชญ์

สหชัยรุง่ เรือง

2
6295300652 นางสาว
ทรัพย์อนันต์
นิตยารส
M1509B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

1
6295300215 นาย
ธนยศ
เสระฐิน
2
6295300038 นาย
วัชริศ
พลสอน
สอบข้อเขียน (เช้า)
22 มิถุนายน 2562
สอบสั
ม
ภาษณ์
(บ่
า
ย)
เวลา
09.00-16.00 น.
3
6295300208 นางสาว
พรปวีณ์
ศรีสุข
4
6295300496 นางสาว
วาทินี
ป่าจันทร์
M1510A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6295300305 นางสาว
กรกช
ฉวีวรรณชล
2
6295300362 นางสาว
นันฑริกา
ไวทยานนท์
3
6295300419 นางสาว
ณปภัช
จันทร์อุดม
4
6295300361 นางสาว
วิไลพร
สาเภานนท์
สอบข้อเขียน (เช้า)
22 มิถุนายน 2562
5
6295300278 นางสาว
ปิยะธิดา
มลาศรี
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
เวลา 09.00-16.00 น.
6
6295300251 นางสาว
กัญญภัสสก์
เอกภัทร์ชัยวงษ์
7
6295300308 นางสาว
จิดาภา
อ่อนสอน
8
6295300491 นาย
อภิชา
มนต์วิเศษ
9
6295300504 นางสาว
นภชนก
ฐานวาณิชกุล
M1510B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6295300331
6295300248
6295300392
6295300293
6295300358
6295300433
6295300458
6295300623
6295300685
6295300497
6295300565
6295300729
6295300715
6295300720

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นางสาว

จุฑารัตน์
นภมาศ
ณัฐพร
วราภรณ์
เมทินี
มนฑิรา
กฤตยา
ธัชตะวัน
พรทิพย์
พัชราวรรณ
ฉัตร์สุดา
ปุณณัฐ
วรรณภา
สุนันทา

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มูลนะ
เครือแป้น
ผาสุขข
พูลสวัสดิ์
เมฆทันต์
เรือนมูล
ทิพย์ศรี
ชูเรือง
นาคดี
สุวรรณ
วงศาโรจน์
ม่วงสว่าง
แจ่มทิม
ส่งนุ่น

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำเอก
D1501B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) Teaching English as a Global Language แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6295300597 Mrs.
JIANG
XUE
สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
2
6295300716 Ms.
BAI
RAO
D1503B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แบบ 2.1
1

6295300168 นางสาว

กนกวรรณ

สกุลทรงเดช

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

D1504 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1

6295300387 นาง

สุมนา

มะลิหอม

D1505A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
2

6295300280 นาย
6295300252 นางสาว

อนรรฆ
สิริกาญจน์

จันทร์รังษี
สง่า

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1601A รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ก แบบ ก2
1
6295300016 นางสาว
นุสรา
ปารมี
สอบสัมภาษณ์
2
6295300335 นาย
วัชระพงศ์
ศุภเกษม
3
6295300418 นาย
วุฒิศักดิ์
เพียรจิตร
M1601B รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข
1
2
3
4

6295300049
6295300373
6295300292
6295300431

นาย
นาย
นางสาว
นางสาว

ภูริทัต
ณพล
นฤมล
กรชุลี

บุญเจือ
เติมกิจธนสาร
ไทรตระกูล
จันทะรัง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6295300322
6295300324
6295300488
6295300402
6295300408
6295300582
6295300494
6295300543
6295300527
6295300526

นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาง
นางสาว
นาย

เรณู
ศศิวิมล
ฉันทิช
มนัสนันส์
ชัชภูมิ์
นิธินันท์
อาภาภรณ์
นีระนุช
ภานุมาศ
ปฏิพล

รื่นรมย์
กองทรัพย์เจริญ
มณฑา
สาเร็จ
ภัทรสิทธิ์เจริญ
อรัณยกานนท์
ผาใต้
มหายศนันท์
ชานาญ
สัมมาวุฒิชัย

สอบสัมภาษณ์

23 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ชั้น 2

23 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ชั้น 2

15
6295300216 นางสาว
จุติพร
มาเพิ่มผล
16
6295300568 นางสาว
รุ่งรัตน์
สุวรรณกูล
M1601D รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันอังคำร-พุธ-พฤหัสบดี) แผน ข
1
2
3
4
5
6

6295300296
6295300603
6295300593
6295300592
6295300313
6295300606

นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

จรัสรักษ์
กมลรัตน์
ภัสสร
จุฑามาศ
ธฤต
ทศพร

อ่อนศรี
ฉรี
เพ็งสา
อินทไทร
เปานิล
พงศ์ธาริน

สอบสัมภาษณ์

23 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ชั้น 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M1701 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295200216 นางสาว
ญาณะพัชญ์
อัครไชยนิวัตร
2
6295200233 นาย
พีรพล
รัตนาเกียรติ
3
6295300250 นางสาว
ปาริฉัตร
อติชาติธานินทร์
4
6295300461 นาย
จตุวิทย์
ศรีน้อยพรม
5
6295300268 นางสาว
นลิษา
วาปีโท
6
6295300036 นางสาว
สุดใจ
จีนศาสตร์
7
6295300625 นาย
วัฒนศักดิ์
นาคม่วง
8
6295300614 นาย
ตันติกร
ศิรกฤตธนสาร
9
6295300321 นาย
จรัลรัตน์
โมกขวิสทุ ธิ์
10
6295300474 นาย
กฤตเมธ
วัดศรี
11
6295300511 นาย
เอนกพงศ์
สีกงพลี
12
6295300699 นางสาว
วิไลพรรณ
เหล่าพิสยั
13
6295300406 นางสาว
พิศภรณ์
อะติชาคะโร
14
6295300346 นาย
พิทักษ์
ทองอยู่
15
6295300617 นาย
ธงธรรม
หมุดธรรม
16
6295300691 นางสาว
ฐาปนี
สุกาญจนโชติ
17
6295300186 นาย
จิรพัทธ์
แสงฉาย
18
6295300384 นาย
วิทูร
กษมานนท์
19
6295300364 นาย
วรเมธ
จินตรัตนวงศ์
20
6295300692 นางสาว
เจนจิรา
อาไพริน
21
6295300604 นาย
อิทธิกูล
ทองคา
22
6295300608 นาย
ชัยวัฒน์
ดาวเรือง
M1702 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
6295300238 นางสาว
ณัฐณิชา
ทีฆธนสุข
1
2

6295300683 นางสาว

เมธาวี

ชอุ่ม

M1703 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
6295300198 นางสาว
กัลยกร
เทียนชัย
1
2

6295300203 นางสาว

ภาณิตา

บงกชมาลี

3

6295300380 นาย

เสฏฐวุฒิ

วณิชตันติพงษ์

4

6295300722 Miss

XIAOJUAN

ZHANG

5

6295300620 นางสาว

อรพรรณ

วสิกรัตน์

6

6295300378 นางสาว

วิชญาดา

โกมลกิจเกษตร

7

6295300011 นาย

นที

คงห้วยรอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1801 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6295300185 นางสาว
วนิดสา
จันทร์งาม
2
6295300462 นาย
ชวนันท์
วิทิตธรรม
สอบสัมภาษณ์
3
6295300115 นางสาว
สุธารัตน์
จุ้ยเจริญ
4
6295300711 นาง
พนัสพร
ศิริงาม
ระดับปริญญำเอก
D1801A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6295300480 นาง
พะยอม
ยุวะสุต
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อาคารวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อาคารวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อาคารวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา

D1801B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
2
3
4
5

6295300270
6295300430
6295300619
6295300666
6295300352

นาย
นางสาว
Miss
นาง
นางสาว

อนันต์ชัย
ณัชมุนินทร์
CHANMEARDEY
ลัดดาวัล
นิตยา

คติธรรม์กุล
จีรธนพัฒนากุล
CHIV
ฟองค์
สุริยะพันธ์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะดนตรีและกำรแสดง
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1901A ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบก 1
1
6295300732 นางสาว
จารุนันท์
พันธชาติ
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

วันและเวลำ

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถำนที่สอบ

อาคารนวัตกรรม
วัฒนธรรมและศิลปะ
คณะดนตรีและการแสดง

M1901B ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
2
3

6295300400 นางสาว
6295300399 นาย
6295300607 นางสาว

ราชมณ
กฤษณะ
จิตพิสุทธิ์

รัตนเวคิน
สมกอง
ศรีชู

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อาคารนวัตกรรม
วัฒนธรรมและศิลปะ
คณะดนตรีและการแสดง

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะพยำบำลศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M2101A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300104 นางสาว
กิติรัตน์
สุวรรณรงค์
2
6295300003 นางสาว
เทพอนงค์
ณ นคร
สอบสัมภาษณ์
3
6295300706 นางสาว
ณัฏฐนิชา
เหลืองอ่อน
4
6295300285 นาย
ทยาวัท
พัฒนพานิช
5
6295300237 นางสาว
ปิยาทิพย์
วัฒนสุนทร
M2102 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300102 นางสาว
โชติดา
วรพันธ์
สอบสัมภาษณ์
2
6295300265 นางสาว
ลลิสา
ก่อปฐมกุล
และสอบข้อเขียน
3
6295300553 นางสาว
ขนิษฐา
อินทร์ธรรม
M2103 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300130 นางสาว
วิไลลักษณ์
เที่ยงคา
2
6295300423 นาย
เพิ่มเกียรติ
แข็งกสิกิจ
3
6295300555 นางสาว
ชัชฎาภรณ์
รุณใจ
4
6295300549 นางสาว
สุปวีณา
พละศักดิ์
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
5
6295300300 นางสาว
พรพิมล
เจียรศรีวิมล
6
6295300295 นางสาว
ศิรประภา
มุงบัง
7
6295300741 นางสาว
เสาวลักษณ์
สุขขะ
8
6295300183 นางสาว
มินลา
นาคหนุน
M2104 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300010 นางสาว
กุลธิดา
หมัดแม่น
2
6295300681 นางสาว
สนธิกานต์
ราชโทสี
สอบสัมภาษณ์
3
6295300563 นางสาว
ธิดารัตน์
สีอ่อน
และสอบข้อเขียน
4
6295300602 นางสาว
กนกพิชญ์
ศรีอิ่นแก้ว
5
6295300401 นางสาว
นันทวรรณ
จานงค์เวช
M2105B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300212 นางสาว
เมธาวี
พรตเจริญ
2
6295300551 นาง
สุภาพรรณ
วรผล
3
6295300656 นางสาว
อัญญรินทร์
ประเคนลี
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
4
6295300645 นางสาว
เพียงตะวัน
พันธุโยธี
5
6295300612 นางสาว
ฐิตินาฎ
ศิริปรีชากุล
6
6295300613 นางสาว
วิภาวรรณ
มั่นภักดี
M2106A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300588 นางสาว
ศศิธร
ยี่ศรี
สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะพยำบำลศำสตร์ (ต่อ)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M2106B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300021 นางสาว
ผกามาศ
พิมพ์ธารา
2
6295300060 นางสาว
จินตหรา
ดงตะใน
สอบสัมภาษณ์
3
6295300042 นางสาว
ชุติกานต์
งามเสงี่ยม
4
6295300584 นาง
กัญญ์ภรณ์
เหล็กดา
M2107B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ ) แบบเต็มเวลำ (ชำวต่ำงชำติ ) แผน ก แบบ ก 2
1
6295300576 Mr.
KINLEY
GYATSHEN
สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญำเอก
D2101 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6295300370
6295300334
6295300658
6295300646
6295300448
6295300449
6295300451
6295300464
6295300465
6295300470
6295300471
6295300473

นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
Mr.
Mr.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.

มนตรี
วชรีกร
ชนิภา
สิริยาภรณ์
LONGYAN
YANG
SHI YANG
HAI YAN
NAN
CHUNTAO
YANG
QIAN

ขุนอินทร์ทอง
อังคประสาทชัย
ยอยืนยง
เจนสาริกา
BIAN
QIN
NING
SUN
TANG
WANG
WANG
WU

สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่

เลขทีส่ มัคร

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนทีส่ อบ

ระดับปริญญำโท
M2201C วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรสอนทำงกำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ (Exercise and Sport Pedagogy)
แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1

6295300459 Ms.

MINJIE

ZHAO

สอบสัมภาษณ์

20 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุม Fss 204
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะสหเวชศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M2301 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300453 นางสาว
รุ่งนภา
นวลมะลัง
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 - 12.00 น.

ห้อง MS 205
คณะสหเวชศาสตร์

20 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 - 12.00 น.

ห้อง MS 205
คณะสหเวชศาสตร์

ระดับปริญญำเอก
D2301C ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.2
1
2

6295300330 นาย
6295300381 นาย

ศุภนันท์
นที

จันทร์ทรัพย์
ประเสริฐมั่งคงดี

สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 13 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำโท
M2401 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6295300320 นางสาว
วิลาสินี
หลิว่ น้อย
สอบสัมภาษณ์
22 มิถุนายน 2562
และสอบข้อเขียน
เวลา 09.00 - 12.00 น.
M2402 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6295300096 นางสาว
นันท์ปภัสร
ศรีไพบูลย์
2
6295300502 นาย
ยืนยง
เพียรสวัสดิ์
3
6295300414 นาย
โสภณ
ตะยะชา
4
6295300571 นาย
ปรัชญกุล
ตุลาชม
M2403B สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6295300232 นางสาว
พรรณธิดา
พงษ์พิทักษ์
2
6295300199 นางสาว
ลลิตา
หลอดแก้ว
3
6295300404 นางสาว
โสภิตตา
แสนวา
4
6295300540 นางสาว
พัชรภรณ์
ถาวรสิน
5
6295300696 นางสาว
โศภิดา
บุญมี
M2403C สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
2

6295300661 นางสาว
6295300388 นางสาว

ณัฏฐ์ชนินาถ
ปิยาทิพย์

นัชชาบุณยวัทน์
วัฒนสุนทร

สถำนที่สอบ

ห้อง PH 515
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง PH 201
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

21 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

ห้อง PH 203
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

21 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

ห้อง PH 203
คณะสาธารณสุขศาสตร์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง PH 410 ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์

21 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง PH 604 ชั้น 6
คณะสาธารณสุขศาสตร์

21 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง PH 204 ชั้น 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับปริญญำเอก
D2401 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำขำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
สอบข้อเขียน (เช้า)
1
6295300160 นางสาว
บวรจิต
เมธาฤทธิ์
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
2
6295300718 นางสาว
พันธ์นภา
จิตติมณี
D2402A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
สอบข้อเขียน (เช้า)
1
6295300560 นางสาว
เกวลี
แสดงฤทธิ์
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
D2403A สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6295300742 นางสาว
กมลรัตน์

นุ่นคง

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
ลำดับที่ เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M3101A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1 6295300559 นางสาว
ณัฐชา
เทียมทองใบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลำ

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถำนที่สอบ

ห้อง QS2-510
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

M3102A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ (นำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แผน ก แบบ ก2
1 6295300365 นาวาโท
สุวัชรพงศ์
สุรแสนปรีดี
2 6295300357 นางสาว
นิตยา
เก็ดแก้ว
22 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์
3 6295300391 นางสาว
โสภาพรรณ
ชิณบุตร
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4 6295300367 นาย
อนุรักษ์
จักป้อ
5 6295300360 นางสาว
อาภากร
วงศ์สิทธิ์
M3102B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ (นำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ (ชำวต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก2
1

6295300710 Ms.

AURE FLO

ORAYA

2

6295300396 Mr.

YE LIN

TUN

3

6295300747 Ms.

LATTANAMANY

HOUATTHONGKHAM

ระดับปริญญำเอก
D3101A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 1.1
1 6295300569 นางสาว
วารินทร์
วงษ์วรรณ

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุม
รศ.ดร.จาเนียร สงวนพวก
ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 2

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุม
รศ.ดร.จาเนียร สงวนพวก
ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 2

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง QS2-508 V
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 15 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะโลจิสติกส์
ลำดับที่ เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M3201A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300379 นางสาว
ธัญพิชชา
จตุพรวิพัฒน์
สอบสัมภาษณ์
2
6295300580 Mr.
SOUBAN
OUDONEMEXAY
M3201B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6295300150 นางสาว
จุฑามาศ
ทองทวี
2
6295300107 นางสาว
ศริสา
บุญโชคเจริญศรี
3
6295300136 นางสาว
ณัฐจนันท์
รัตนมหาไพศาล
4
6295300226 นางสาว
ชรินรัตน์
แซ่จิว
5
6295300311 นางสาว
เนติมา
ทาทอง
6
6295300326 นาย
ปิยะพันธ์
เชื้อเมืองพาน
7
6295300327 นาย
อัฐฉัตร
วงษ์เพชร
8
6295300443 นาย
ชยุต
ทับเที่ยง
9
6295300097 นาง
รัชนี
โฆษิตานนท์
10 6295300329 นางสาว
ธัญญารัตน์
ทาบทอง
11 6295300558 นาย
ฉัตรชัย
ใจทิยา
สอบสัมภาษณ์
12 6295300557 นางสาว
นวพร
บุญรอด
13 6295300200 นาย
ธีระ
เนื่องจานงค์
14 6295300745 นาย
รัฐกริช
หลักเพชร
15 6295300447 นาย
วิรชา
อยู่สมบูรณ์
16 6295300424 นาย
สมเกียรติ
เกิดบุญเรือง
17 6295300605 นางสาว
กนกวรรณ
คงกะพันธ์
18 6295300703 นางสาว
นันทวันทน์
รอตสุวรรณ์
19 6295300417 นาย
พีรพล
รัตนเกียรติ
20 6295300687 นางสาว
สาลินีย์
ธีรเนตร
21 6295300704 นางสาว
อุลิษา
สุริเตอร์
22 6295300662 นาย
เมธาพันธ์
สมนึก
23 6295300076 นาย
คณิศร
ณ บางช้าง
ระดับปริญญำเอก
D3201 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6295300552 นาย
ประมวล
จันทร์ชีวะ
สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง 303 ชั้น 3
คณะโลจิสติกส์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง 303 ชั้น 3
คณะโลจิสติกส์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง 303 ชั้น 3
คณะโลจิสติกส์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 16 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M3301A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก1
1
6295300342 นาย
จิรายุ
เอี่ยมสอาด
สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

วันและเวลำ

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

M3301B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6295300385 นาย
ดุสิตธร
เงินพรัก

2

6295300618 นาย

พีรพล

ฟังโอวาท

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถำนที่สอบ

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

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

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 17 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะวิทยำศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M3403 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300218 นางสาว
รสสุคนธ์
พูลบุตร
2
6295300574 นางสาว
นพมาศ
ต๊ะสุรินทร์
3
6295300416 นางสาว
ทิพย์วรรณ
เจียมอนุกูลกิจ
M3404B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300354 นางสาว
โชติรส
แก้วกัลยา

สอบสัมภาษณ์

21 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง SD 302
อาคารสิรินธร
คณะวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

21 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง BS 3104
คณะวิทยาศาสตร์

M3406B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300197 นาย
ภาณุภัส
หอมเพชร
2

6295300044

นางสาว

พีรนันท์

สอบสัมภาษณ์

มุสิกรัตน์

BS-1201
21 มิถุนายน 2562
ภาควิชาวาริชศาสตร์คณะ
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วิทยาศาสตร์

M3408B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300482 นางสาว
สุภัสสรา
กิตติพิทยากุล
2

6295300490

นาย

สิรพัฒน์

มหาผล

3

6295300583

นางสาว

นราทิพย์

อุดมศิลป์

สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง FE 202
อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมอาหาร ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์

M3409 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี แบบเต็มเวลำ (ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2 (จัดกำรศึกษำเป็นภำษไทยและภำษำอังกฤษในบำงรำยวิชำ)
1
6295300167 นางสาว
สุดารัตน์
พิทักษ์รัตน์
2
6295300359 นางสาว
นภาพร
บุญนรานุรักษ์
3
6295300516 นาย
เจษฎา
มณีวงษ์
M3410B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300445 นางสาว
เจนจิรา
สนณรงค์
2

6295300420

นาย

ธนบดี

สอบสัมภาษณ์

21 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง C 213
คณะวิทยาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

19 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง PY202
อาคารฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียน (เช้า)
สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)

21 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง BS 7203
คณะวิทยาศาสตร์

องอาจ

M3411 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
2
3

6295300484
6295300485
6295300499

นางสาว
นางสาว
นางสาว

วริศรา
ธัญญาภรณ์
พรวิภา

วัฒนวิโรจน์กุล
บัวแดง
กันเกตุ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 18 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะวิศวกรรมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M3501B วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300143 นาย
ธนัตศักดิ์
ธีระเกตุ
23 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์
2
6295300297 นางสาว
ไอลดา
จันทร์แจ่มดารา
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3
6295300740 นาย
พชรพล
งามเสมอ
M3502B วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1
6295300501 นางสาว
ณัชชา
แก้วโบราณ
23 มิถุนายน 2562
ห้องสมุด ชั้น 3
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
6295300513 นางสาว
นัชชา
มิสาธรรม
M3504A วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
สอบสัมภาษณ์
23 มิถุนายน 2562
ห้อง M608 ชั้น 6
1
6295300751 นาย
ไกรวิทย์
อร่ามเรือง
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
M3504C วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
สอบสัมภาษณ์
23 มิถุนายน 2562
ห้อง M608 ชั้น 6
1
6295300751 นาย
คณิศร
ศรีทาพักตร์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
M3504D วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6295300118 นาย
ณรงค์
ไทยสา
23 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์
2
6295300439 นาย
วิทวัส
ขุนไกร
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3
6295300707 นาย
บัณฑิต
พรมศร
M3505B วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
23 มิถุนายน 2562
1
6295300176 นางสาว
กมลชนก
นาคสุวรรณ์
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ระดับปริญญำเอก
D3504C ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
23 มิถุนายน 2562
1
6295300142 นาย
พงษ์ธร
เพ็งน้อย
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง M608 ชั้น 6
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 19 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0103/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบที่ 3)
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M3601 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
2
3
4
5
6
7
8

6295300084
6295300500
6295300523
6295300515
6295300517
6295300541
6295300519
6295300467

นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว

ฐิติวรดา
ภัทรมน
พีระพล
สุพรรณี
ปัญยวัฒน์
สมเกียรติ
ฉัตรดนัย
พิมพ์ปวีน์

สมศรี
หุ่นลาพูน
ปลื้มผล
นวลโกฎ
พ่วงแพ
แว่นมณี
ไชยหาญ
เริงเกษตรกิจ

สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป

อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

