
                                                -ส ำเนำ- 

 
 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่ ๐๒๒๒/๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 256๒  

----------------------------------- 
 

   

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  
๑ สิงหาคม – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น   
  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย  
จงึขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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   คณะดนตรีและการแสดง 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๙   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๐   คณะสหเวชศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๑   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๒ คณะโลจิสติกส์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๔   คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๕   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   

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  ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงนิดำวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชำกำรศึกษำ 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500188 นางสาว ไอรดา แดงประเสริฐ สอบสัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง BBS 703-704 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

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

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500082 Ms. XIAOYUN XIA

2 6295500083 Mr. YUEHAIYU CHEN

3 6295500081 Ms. YONGJIE YANG

4 6295500067 Ms. YAOQING WANG

5 6295500022 Ms. LIN GAO

6 6295500126 Ms. HUIPING ZHANG

7 6295500234 Ms. JUNLING HE

1 6295500100 นางสาว ณัฎฐพัชร์ ซ่อนกล่ิน
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
2 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง QS 2-306
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1 6295500062 นางสาว เพ็ญนภา บ ารุงผล สอบสัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง QS 2-711 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

D1201 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

M1203 หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรส่ือสำรทำงกำรเมืองและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1201 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง Qs 2-714
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500185 Mr. YIWEI YAO

2 6295500116 Mr. FANG YIZHOU

3 6295500173 Ms. CHEN JIAO

4 6295500184 นางสาว บัณฑิตา สมจิตต์

1 6295500174 Mrs. XUAN JING

2 6295500169 Mr. ZOU ZHOU

3 6295500182 Mr. HU JINLONG

4 6295500170 Mr. ZHU GELI

5 6295500181 Ms. YIQI LIN

6 6295500175 Mr. GAO CHAO

7 6295500109 นาย ปรัชญา นันทวิสิทธ์ิ

สอบสัมภาษณ์และ
พิจารณาแฟ้มสะสม

ผลงาน File 
Presentation  

ทางด้านศิลปะหรือ
การออกแบบ

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

อาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะศิลปกรรมศำสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

อาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

M1302 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1301 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรศิลปะและวัฒนธรรม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500217 นางสาว วิชุดา ส ามาปราบ

2 6295500036 นางสาว สุทธินี กุลละวณิชย์

3 6295500210 นางสาว กรัณ สน่ันไหว

1 6295500008 นางสาว วิชชุดา พิมพ์สกุล

2 6295500033 นาย ทนงศักด์ิ ขวัญอ่อน

3 6295500153 นางสาว เพชราภรณ์ พูลประดิษฐ์

4 6295500097 นาย ธนาคาร ศรีคัทธะนาม

1 6295500219 นาย ภูวดล พรหมจันทร์

2 6295500094 นาย พงศธร ตันฮะ

1 6295500096 นาย ณัชค์สโฬม ฤกษ์ทิพย์

2 6295500116 นาย ทศพร พงศ์ธาริน

3 6295500113 นาย โอภาส จิตระยนต์

4 6295500225 นาย เนติรักษ์ มณีวงศ์วิจิตร

1 6295500140 นางสาว ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์

2 6295500224 นาย อดิศร วังมูล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

M1404B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข

M1402B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1404A หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1401B หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน 

และพิจารณาจาก
เค้าโครงงานวิจัย

2 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

ระดับปริญญำเอก

D1402B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500045 นาย อดิศร ราชโหดี พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

คณะศึกษาศาสตร์

1 6295500027 นางสาว อิสรีย์ภัค หงส์นิมิตชัย พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

คณะศึกษาศาสตร์

1 6295500121 นางสาว อัญชลี ทรงกลด

2 6295500199 นางสาว กัญญาพัชร มุ่งจีนกลาง

1 6295500061 นางสาว ษลีก์ปรีด์ิยา พลอยงาม พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ช้ัน 5 ห้อง 501A 
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์

1 6295500044 นางสาว จันทร์วรรณ ประทีปทอง

2 6295500198 นางสาว สุนันทา คงประจักษ์

1 6295500189 นาย วายุ บรรเทากุล พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

คณะศึกษาศาสตร์

พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ช้ัน 5 ห้อง 501A 
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะศึกษำศำสตร์

พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

คณะศึกษาศาสตร์

M1506A หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

M1501A หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1501B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)  แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1504 หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1506D หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ข

ระดับปริญญำเอก

D1506B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500073 นางสาว รตินันท์ อุยยานานนท์ พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ช้ัน 2 วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ

1 6295500018 นาย พาสิทธ์ิ เจริญสิน

2 6295500055 นางสาว รัชฎาพร เผาะช่วย

3 6295500046 นาง กันต์กนิษฐ์ ค ากันยา

4 6295500110 นางสาว รักชนก มหาศักด์ิสวัสด์ิ

5 6295500141 นาย ณัฐพงค์ พริกนาค

6 6295500120 นางสาว อุทุมพร ไชยชิน

7 6295500056 นางสาว เพ็ญพัฒน์ สมใจ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562  

วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ

M1601A หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ  (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ก แบบ ก 2

M1601B หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

ระดับปริญญำโท

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ช้ัน 2 วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500135 นาย ฉัตรมงคล เผือกไร่

2 6295500154 นางสาว เพชรพัชรี สุระปัญญา

3 6295500164 นางสาว ประภัสสร ถนอมวัฒน์

4 6295500143 นางสาว พัทธียา พรหมสุภา

5 6295500090 นาย นพรุจ ศรีเกษม

6 6295500190 นางสาว นภรรท แซ่เหงียน

1 6295500211 นาย สฤก จิตพรไพศาล

2 6295500144 นางสาว นวมลล์ิ สิทธิภูมิ

3 6295500076 นางสาว ภัทรวดี สุขสว่างวงศ์

4 6295500118 นาย ธนิต สุธิรังกูร

1 6295500195 นางสาว พวงแก้ว มาลาจ าปี

2 6295500147 Mr. DMITRY CHERNYSHEV

1 6295500155 นางสาว อรพรรณ จ าเริญ

2 6295500086 นางสาว สุนีย์ แสงสุวรรณ์

3 6295500112 นาย พลากร คลองมีคุณ

4 6295500105 นางสาว เกศนภา ร่วมรักษ์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

M1702 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1703 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1701B หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร (เรียนวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ระดับปริญญำโท

M1701A หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500202 นาย ปัณณวิช สนิทนราทร พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

อาคารนวัตกรรม
วัฒนธรรม
และศิลปะ 

คณะดนตรีและ
การแสดง

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562  

คณะดนตรีและกำรแสดง

ระดับปริญญำโท

M1901A หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500029 นางสาว พัชรนันท์ พัชรพณิชพงศ์ พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

31 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องประชุม 204 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6295500127 นางสาว มนภรณ์ วัฒนานุกูลวงศ์ พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

31 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องประชุม 204 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6295500207 นางสาว นีระนุช ดาศรี พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

31 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องประชุม 204 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6295500128 นาย พงศ์พล ม่ิมกระโทก พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

31 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องประชุม 204 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6295500146 นาย พงศธร ศรีทับทิม พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

31 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องประชุม 204 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

              (Exercise and Sport Physiology) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

              (Exercise and Sport Psychology)  แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

             (Exercise and Sport Psychology)แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M2201D  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรบริหำรและกำรจัดกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 

              (Exercise and Sport Administration and Management) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

D2201B  หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำจิตวิทยำกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 

              (Exercise and Sport Pedagogy) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

M2201A  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำสรีรวิทยำกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ

M2201B  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำจิตวิทยำกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 

M2201C  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรสอนทำงกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500152 นาย เทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ สอบสัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะสหเวชศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะสหเวชศำสตร์

D2301A หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำเอก

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500108 นางสาว เบญจมาศ วงศ์สาลี พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง PH 401
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

D2403A หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
ระดับปริญญำเอก

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500034 นาย พลากร พงศกร

2 6295500041 นางสาว ปริมประภา นามตาแสง

3 6295500215 Mr. SOULYGNUAN VIENGKHAMSONE

1 6295500050 นางสาว อชิรญา เน่ืองจ านงค์

2 6295500218 นางสาว เมธาพร มอญเพ็ชร

3 6295500025 นาย ชนกานต์ เรือนแพร

4 6295500203 นาย ศุภวิชญ์ น้อยดี

5 6295500208 นางสาว พรนภา เทียมฉันท์

6 6295500125 นางสาว วาสนา สมบูรณ์

7 6295500093 นางสาว วรวรรณ ตาวิยะ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562  

คณะโลจิสติกส์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง 303 
คณะโลจิสติกส์

M3201A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3201B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง 303 
คณะโลจิสติกส์

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500206 นาย จักรกฤษณ์ เบญจกิจ พิจาณาจากเอกสาร
การสมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

 2 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
 (ห้อง IF-3C01)
 สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป
(ห้อง IF-212)

อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

1 6295500079 นาย สุเมธ ดาราพิสุทธ์ิ พิจาณาจากเอกสาร
การสมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

 2 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
 (ห้อง IF-3C01)
 สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป
(ห้อง IF-212)

อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

D3301B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.2

ระดับปริญญำโท

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562  

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ

ระดับปริญญำเอก

M3301C หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 13 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500151 นาย ณัฐดนัย ไชยลังกา

2 6295500064 นาย เจ จิรังคานนท์

3 6295500162 นาย ภุชงค์  วงษ์ค าพระ

1 6295500060 นางสาว ศิริวรรณ ชูศรี พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

และสอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกยน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง BS-1201 
ภาควิชาวาริชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

1 6295500098 นางสาว ปวารลี คล้ายหิรัญ พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้อง FE 202
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม

อาหาร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร คณะวิทยาศาสตร์

1 6295500026 นางสาว สุวิชาดา ใจเป้ีย สอบสัมภาษณ์  1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง C-213 
คณะวิทยาศาสตร์

1 6295500084 นางสาว รุจีย์ ธนานิติกุล

2 6295500070 นาย เทวินทร์ ถนอมสิน

3 6295500134 นางสาว อรอนงค์ กล่ินศรีสุข

1 6295500091 นางสาว ทรรศนาภรณ์ วงค์ค าจันทร์

2 6295500212 นาย พิษณุ นพมณี

1 6295500150 นางสาว ณัฐฤทัย คงไกรฤกษ์

2 6295500172 นางสาว พิชาพัค ช านาญมนต์

3 6295500196 นางสาว ปวริศา นามสีพันธ์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์ (1)

M3406B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3409 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

และสอบสัมภาษณ์

 2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง PY-202
คณะวิทยาศาสตร์

พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

และสอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง PY-202
คณะวิทยาศาสตร์

M3401 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

M3408B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3412 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

M3413A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

M3413B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 4 ปี)

พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง MA-103
คณะวิทยาศาสตร์

พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

 2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง MA-103
คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500101 นางสาว ณัชชวกร หงษ์คง

2 6295500183 นาง รินดา ตรงดี

3 6295500111 นางสาว ณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์

4 6295500229 นางสาว ปวีณา แดงนาวา

5 6295500223 นางสาว นัยนชนก เกียรติกุลพงศ์

6 6295500220 นางสาว อัจราพรรณ ล้วนมณี

7 6295500231 นางสาว นิชาภัทร ค าทอง

1 6295500133 นางสาว เมทินี เมฆทันต์

2 6295500159 นางสาว นพมาศ ทองศิริ

3 6295500227 นาย วุฒิพงษ์ แผนสุพัด

4 6295500233 นางสาว ปัณณพร โอมี

1 6295500088 นางสาว สุจิตตรา เจนงาน

2 6295500216 นางสาว อรอนงค์ เอกพงษ์

1 6295500136 Mr. MOHAMMAD MARUF AHMED พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง MA-103
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

M3415B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมีศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 4 ปี)

พิจาณาจากเอกสารการ
สมัคร

และสอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง BS3104 
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียน
(วิชาเคมีพ้ืนฐาน)

เวลา 09.00 - 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 10.00 - 12.00 น.

 2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ระดับปริญญำเอก

D3404A หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.2

M3414 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

M3415A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมีศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

ห้อง C-110 อาคารเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียน
(วิชาเคมีพ้ืนฐาน)

เวลา 09.00 - 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 10.00 - 12.00 น.

2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง C-110 อาคารเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562  

คณะวิทยำศำสตร์ (2)

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6295500053 นาย พัดยศ โคตรมา พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2562
 เวลา 08.30 น. 

เป็นต้นไป

ช้ัน 8 ห้อง M 802
อาคารเกษมจาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 6295500131 นางสาว สโรชา ธีระวิวัฒนกิจ

2 6295500123 นางสาว มนัสนันท์ มีทรัพย์ทอง

3 6295500149 นางสาว ดวงพร วิจิตจันทร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัครและ
สอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2562
 เวลา 08.30 น. 

เป็นต้นไป

ช้ัน 8 ห้อง M 802
อาคารเกษมจาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิศวกรรมศำสตร์

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

ระดับปริญญำโท

M3501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 15 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0222/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562




