
                                                   -ส ำเนำ- 
 

 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๑๒๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๒ (รอบท่ี ๔) 
----------------------------------- 

 

  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบท่ี ๔) ระหว่างวันที่  
๑๔ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น   
  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย  
จงึขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(รอบที่ ๔) และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๔   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๕      คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๘   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๙   คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๐   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๑   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๒   คณะโลจิสติกส์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๓    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๔   คณะเทคโนโลยีทางทะเล     

   

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะต้องเตรียมหลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๑. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
๒. ใบรับรองการศึกษาข้ันปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 

 
 

๓.ใบแสดงผล 



๒ 
 

๓. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 
๔. หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 
๕. เค้าโครงการวิจัย (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
                    (ลงชื่อ)                  นุจรี ไชยมงคล 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
                                ผูป้ฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชาการศึกษา 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก        วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 สมัครด้วยตนเอง นางสาว ธัญญ์นภัส ภูวนันท์ทวีสิน

2 6295400127 นางสาว ศศิกาญจน์ ธีระนาวิน

1 6295400144 นาง จีรนุช ศิริมงคล

2 6295400016 นาย กฤษฎา พรหมเรศ

3 6295400164 นางสาว จินต์ศุจี ปัญญาธีรวงศ์

4 6295400089 นางสาว วิณิชกานต์ แก้วกัญญา

5 6295400094 นาย พลชัย พิทักษานนท์กุล

1 6295400156 Mr. ENAMUL HAQUE สอบสัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801

คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

ระดับปริญญำโท

M1101A บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
7 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 ห้อง BBS-801

คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

M1101B บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1102A กำรจัดกำรมหำบัณฑิต (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 1 ปริญญำ)

สอบสัมภาษณ์
7 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง BBS-801

คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400021 นางสาว เมธินี ศุภรทิพากร

2 สมัครด้วยตนเอง นางสาว กุลสตรี ทองเภาว์

1 6295400162 นาง นลินรัตน์ อ ่าช้าง

2 6295400160 นาย ไวทิน จิตมั น

3 6295400158 นาย ธีร ชัยสุทธิ

1 6295400106 Ms. MEILING XIE สอบสัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง QS2-314

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

1 6295400128 นางสาว จันทร์ทิมา เป่ียมจิตต์

2 6295400177 นางสาว ณรินี ชัยภูมิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

ระดับปริญญำโท

M1202B นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง QS2-302

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง QS2-413

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

M1203 นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรส่ือสำรทำงกำรเมืองและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง QS2-306

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

M1204 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2

M1205 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400100 นางสาว ธัญวัลย์ พรหมศิริวรรณ สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน 

(น าเสนอแฟ้มสะสม

ผลงาน โดย PPT)

6 กรกฎาคม 2562 

สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1 6295300736 Ms. CHUN LIU

2 6295300573 Ms. LU YANG

3 6295300581 Ms. FAN YANG

สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน 

(น าเสนอหัวข้อวิจัย 

โดย PPT)

6 กรกฎาคม 2562 

สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะศิลปกรรมศำสตร์

D1302B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

M1302 ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400048 นางสาว พัชรินทร์ ค าสุข

2 6295400049 นาย ณัฐทอง เล็บนาค

1 6295400052 นาย กฤตณัชญ์ จุลส าราญ

2 6295300450 นาย นพเก้า บุญศรี

3 6295400047 นางสาว ชญาณ์นันท์ ทรัพย์อร่าม

4 6295400188 นาย พิพัฒน์ อ าพล

5 6295400190 นางสาว วรรณวิสา รัตนพงศ์

1 6295400044 นางสาว ศรินยา งามทับ

2 สมัครด้วยตนเอง นางสาว รักษมน พงศ์ภัณฑารักษ์

3 6295400189 นาย ชุติวิชญ์ พันธ์สนิท

4 6295400191 นาย วัชรพงษ์ สุวิทยพันธ์ุ

5 6295400185 นางสาว ธิติมา ลิมป์รุ่งโรจน์

1 6295400130 นาย พลวัฒน์ จงกัน สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง Pollaw701

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1 สมัครด้วยตนเอง นาย คุณวุฒิ อยู่ดี สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง Pollaw701

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1 6295400097 พระ ปัญญา สีสัน สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง Pollaw701

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1 6295300570 นาย อดิศร วังมูล สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง Pollaw701

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

D1402A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 1.1

M1404A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระดับปริญญำเอก

M1403B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบเต็มเวลำ แผน ข

สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

M1401B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1402B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1403A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง Pollaw701

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระดับปริญญำโท

M1401A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400010 นาย ธนพจนกร ดีรักษา สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิต 1 และ 2 
ช้ัน 4 คณะศึกษาศาสตร์

1 6295400012 นางสาว สนันท์พิมพ์ สุร าไพ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ช่วงเช้า ห้อง QS1-303A  
ช่วงบ่ายห้อง 307 ช้ัน 3 

คณะศึกษาศาสตร์

1 สมัครด้วยตนเอง นาย คมชาญ ทรงโฉม

2 6295400022 นางสาว ถาวรีย์ เสรีทัศน์

3 6295400086 นางสาว ชนิตา สุจริตธัญตระกูล

4 6295400056 นางสาว ญาณิศา กิติชัยชาญ

1 6295400014 นางสาว ดุสิตา เมฆพิทักษ์กุล

2 6295400035 นางสาว ศิริณญา ปฎิตัง

3 6295400013 นาย กิตติทัต แสงส่ง

4 6295400118 นางสาว มณีรัตน์ เจริญศรี

5 6295400076 นางสาว สุรัตน์สวดี แสงทอง

6 6295400178 นางสาว ธิติยา กองแก้ว

1 6295400093 นาย ชนะโชค ลีลอย

2 6295400036 นางสาว พรนภา สุนทรา

3 6295400071 นาย อภินันท์ มะลิขาว

4 6295400126 นางสาว พชรวรรณ สิงห์ตา

5 6295400135 นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล

6 6295400068 นางสาว เมธาวี อุตทอง

7 6295400175 นางสาว ศุภิสรา ธานินทราวัฒน์

8 6295400169 นาย ศุภชัย ฉิมมารักษ์

9 6295400152 นาย ณภัทร นรชาญ

1 6295400019 นางสาว จุฑามาศ ทัศนา

2 6295400101 นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์

3 6295400122 นางสาว เสาวนีย์ บุญหนัก

4 6295400125 นางสาว แสงฤทัย เดชบ ารุง

5 6295400112 นางสาว จุฑามาศ บวรสถิตย์

6 6295400114 นางสาว ภัทรชริญา คณาภิบาล

7 6295400098 นาย นพรัตน์ อินทร์ตา

8 6295400129 นางสาว วริศรา ตู้จินดา

M1510B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

M1508 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1509A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1510A กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

M1509B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS1-406 ช้ัน 4 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS1-406 ช้ัน 4 
คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะศึกษำศำสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ช่วงเช้า ห้อง QS1-303A  
ช่วงบ่ายห้อง 307 ช้ัน 3 

คณะศึกษาศาสตร์

M1507 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ช่วงเช้า ห้อง QS1-303A  
ช่วงบ่ายห้อง 307 ช้ัน 3 

คณะศึกษาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400090 นางสาว พรศิริ นิลภิรมย์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS1-503A ช้ัน 4 
คณะศึกษาศาสตร์

1 6295400133 Ms. JUN YAO WU สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง QS1-501A ช้ัน 5 
คณะศึกษาศาสตร์

1 สมัครด้วยตนเอง นางสาว กานดา สุจรรยา สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิต 1 และ 2 
ช้ัน 4 คณะศึกษาศาสตร์

D1504 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

D1501A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) Teaching English as a Global Language แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

D1503A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แบบ 1.1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400104 นาย ศุภฤกษ์ โครตทอง

2 6295400116 นางสาว อาทิตยา สมณา

3 6295400115 นางสาว พลินภรณ์ รุจินันวรีย์

4 6295400157 นางสาว ปวีณา ปัญจวีณิน

5 6295400163 นาย ณัฐพงษ์ ไตรยสุทธ์ิ

6 สมัครด้วยตนเอง นาย สุบัณฑิต แก้วกระจ่าง

7 6295400105 นาย วัยวิทย์ สุวัณณกีฏะ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ

สอบสัมภาษณ์
7 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

ช้ัน 2

ระดับปริญญำโท

M1601B รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400123 นางสาว สุพิชชา คงคาศรี

2 6295400005 นาย พชร จิตรัตนสุวรรณ

3 6295400057 นางสาว จารุรัตน์ สุขอนันต์

4 6295400171 นางสาว พิมพ์จิรา นิลก าแหง

5 6295400170 นางสาว ธนันท์ลดา เพชรธนานุวัฒน์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

สอบสัมภาษณ์
7 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ระดับปริญญำโท

M1703 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400150 นางสาว ธันยมัย วงษ์สรรพ์

2 6295400083 นาย บัณฑิตพงษ์ ศรีอ านวย

1 6295400194 นาง สุมนา มะลิหอม สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

7 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

ห้อง RMCS 200
สอบข้อเขียน 

ห้อง RMCS 103

อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

D1801B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ

สอบสัมภาษณ์
7 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง RMCS 200

อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

M1801 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400081 นางสาว กุลธิดา ยาทองไชย สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

7 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

1 6295400025 นาง กมลอาสน์ ตันติมา สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

1 6295400109 นางสาว เนตรนภา พันเล็ก

2 6295400108 นางสาว กฤติยา ชาสุวรรณ

3 6295400080 นาง อาภรณ์ ย้ิมเนียม

4 6295400138 นาง สุภาพร สุวรรณก้อน

1 6295400155 นางสาว ชุติกานต์ งามเสง่ียม

2 6295400168 นางสาว ธิดารัตน์ สีอ่อน

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะพยำบำลศำสตร์

สอบสัมภาษณ์
7 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-12.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญำโท

M2102 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2103 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-12.00 น.

M2107A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แผน ก แบบ ก 2

คณะพยาบาลศาสตร์

M2106B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400075 นางสาว ศุภิสรา ส าราญฤทธ์ิ สอบสัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

1 6295400002 นางสาว ภัทรวรรณ จันทร์บรรจง

2 6295400004 นางสาว วิสาสินี สารีโพธ์ิ

3 6295400182 นาย จิรัฎฐ์ ยอดข าใบ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

สอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00-12.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับปริญญำโท

M2201A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำสรีรวิทยำกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ (Exercise and Sport Physiology) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2201C วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรสอนทำงกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ (Exercise and Sport Pedagogy) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400059 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร

2 6295400091 นาย เอกราช มีแก้ว

3 6295400091 นาย ศิริกร วงษ์ค า

1 6295400149 นาย ศักดิกร สุวรรณเจริญ สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 14.00-15.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 6295400172 นางสาว สุนิสา จันทร์แสง
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 14.00-15.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

สอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 12.30-14.00 น.
คณะสาธารณสุขศาสตร์

D2403B สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

D2403A สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

M2403B สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2

ระดับปริญญำโท

ระดับปริญญำเอก

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400073 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เถาตาจันทร์ สอบสัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะโลจิสติกส์

1 6295400069 นางสาว ปัญจรัศม์ แพทย์โท

2 6295400055 นางสาว พัสนี ส ารวย

3 6295400026 นาย ทรงยศ แก้ววิจิตร

4 6295400037 นาย รวีโรจน์ ป้องทรัพย์

5 6295400174 นาย ตรีทเศศ ก่ิงสุวรรณวงศ์

6 6295400139 นางสาว นพรัตน์ ราชจินดา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

สอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
คณะโลจิสติกส์

   คณะโลจิสติกส์

ระดับปริญญำโท

M3201A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3201B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400032 นางสาว วราภรณ์ เมืองชัง สอบสัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง M 802 ช้ัน 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ด้วยตนเอง นาย ธนาธิป ทองหล่อ สอบสัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง M 802 ช้ัน 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 6295400146 นาย นิกร ตาเมืองมา สอบสัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง M 802 ช้ัน 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 6295400161 นาย พิษณุ พลกายนุวัตร สอบสัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง M 802 ช้ัน 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)

คณะวิศวกรรมศำสตร์

M3504B วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก

D3501C ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M3504D วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

M3502C วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 13 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295400050 นางสาว สุพิชชา จันทร์เพ็ญ

2 6295400088 นางสาว สิริลักษณ์ อินทร์วงษ์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบท่ี 4)
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

สอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง S-113 
อาคาร 100 ปี 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี

M3601 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0120/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562




