
                                                -ส ำเนำ- 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๐๐๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 256๓ (รอบท่ี ๑)  
----------------------------------- 

    

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๒๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๑) ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น   
  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย  
จงึขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑)  
และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๕      คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๖   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๗   คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๘   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๙   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๐   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๑   คณะโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ 
   

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

 
 

๔.หลักฐานคะแนน... 



๒ 
 

๔. หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 
๕. เค้าโครงการวิจัย (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
                    (ลงชื่อ)                ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ 
                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์) 
                     รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                    
                        ปฏิบัติการแทน ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงนิดำวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชำกำรศึกษำ 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100095 นาย พลากร พงศกร พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

18 มกราคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง BBS-801 ช้ัน 8 
คณะการจัดการและ

การท่องเท่ียว

1 6399100026 เรือเอก โสรัจ ลดเล้ียว

2 6399100049 นางสาว ศศิญดา ศุภิดานพนที

3 6399100061 นางสาว ศศิธร จินดาสมุทร์

4 6399100053 นางสาว ชนิตา  สินธนะกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

18 มกราคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง BBS-801 ช้ัน 8 
คณะการจัดการและ

การท่องเท่ียว

ระดับปริญญำโท

M1101A หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1101B หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100088 นางสาว ชัญญา  กาญจนปรมาภา พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563 ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1 6399100077 นางสาว เฌอฟ้า  โรจนชาลี พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563 ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1 6399100091 นาย อภินันท์  ชัยโสภา พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1 6399100027 นางสาว สุรีย์วัลย์  จันทร์กระแจะ

2 6399100043 นาย อธิวัฒน์  รัตนพันธ์

3 6399100080 นางสาว ฌุฐิมณฑน์  อรัญฤทธ์ิ

4 6399100084 นางสาว จิระวดี แพงพงษ์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

19 มกราคม 2563

QS2-413 (ข้อเขียน) 
QS2-807 (สัมภาษณ์)

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญำโท

M1202A นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1202B นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่ือสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1204 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1205 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100041 นางสาว พรชนก พ่ึงอ่อน

2 6399100044 นาย กิติบดี  อินทปัญญา

3 6399100081 นาย วารินทร์  เงินลาด

1 6399100015 นาย วชรินทร์  สุปัญโญ พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563 ห้อง AB-gs 208 ช้ัน 2 
อาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญำเอก

D1302B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M1302 ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะศิลปกรรมศำสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

18 มกราคม 2563 ห้อง AB-gs 208 ช้ัน 2 
อาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100045 นาย ภชานณ  เจาะสุนทร

2 6399100094 นาย คมกฤช  ร่ืนวรรณ

1 6399100029 นางสาว ษลีก์ปรีด์ิยา  พลอยงาม พิจารณาจากเอกสารการ

สมัคร
/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563 

สอบข้อเขียน 
09.00 - 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399100092 นางสาว จิรภัทร์  โพธ์ิบาทะ พิจารณาจากเอกสารการ

สมัคร
/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563 

สอบข้อเขียน 
09.00 - 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

M1404B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข

M1402B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1404A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

พิจารณาจากเอกสารการ

สมัคร
/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563 

สอบข้อเขียน 
09.00 - 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100083 นาย วิษณุกร ปินปา พิจารณาจากเอกสาร

การสมัคร
/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

24 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์

1 6399100065 นาย วิทูรย์  พันธ์วงศ์ พิจารณาจากเอกสาร

การสมัคร
/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

24 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะศึกษำศำสตร์

M1501B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)  ไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1505B กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100042 นาย ภานุวัตร  นิวันติ

2 6399100058 นางสาว นพนันท์  ทวีวัฒน์

3 6399100087 นางสาว กัญญาณัฐ  ศึกเจริญ

4 6399100096 นาย พลากร  พงศกร

6 6399100054 นางสาว ธยานี  คุ้นเคย

7 6399100056 นางสาว พิชชารัตน์  ชอบธรรม

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์
19 มกราคม 2563 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ระดับปริญญำโท

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

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100051 นางสาว ประภาพรรณ  ขาวข า พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

22 มกราคม 2563
เวลา 13.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

1 6399100037 นางสาว สุธาทิพย์  เย็นศิริ

2 6399100031 นางสาว วิมลรัตน์  แสงจันทร์

3 6399100030 นางสาว หทัยวรัญ  ศรีทอง

4 6399100067 นางสาว สหัทยา พรหมมา

1 6399100028 นางสาว เบญจพร  ยินดีสุข

2 6399100052 นางสาว สุดารัตน์  จันทนวรานนท์

3 6399100064 นางสาว พัชรี  พิมพ์สุวรรณศรี

4 6399100074 นางสาว อทิตยา ตันพงษ์

1 6399100055 นาย กรวิชญ์  เฮ้าเส็ง พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

22 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

1 6399100072 นางสาว กุลกมล  วรรณศรี พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

1 6399100082 นางสาว รจนวิชญ์  จิตสม พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

/สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน

18 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

1 6399100032 นางสาว ธัญยธรณ์  มงคลสุขภิรมย์ พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

23 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

1 6399100089 นาย วสันต์  แก้วเกล่ือน พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

18 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

M2103A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก

D2101A ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แบบ 2.1

M2106B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2105A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2104A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

18 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะพยำบำลศำสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

22 มกราคม 2563
เวลา 13.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

M2101A พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2101B พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

M2102 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100035  นางสาว ธัญญาลักษณ์  หมอกฤทธ์ิ สอบสัมภาษณ์ 23 มกราคม 2563 ห้อง FSS 204
คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

1 6399100086  นางสาว จันทร์ทิรา  มีฤทธ์ิ สอบสัมภาษณ์ 23 มกราคม 2563 ห้อง FSS 204
คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

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

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

M2201B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำจิตวิทยำกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 

M2201C วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรสอนทำงกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100022 นางสาว ขวัญใจ  ประเสริฐศรี

2 6399100034 นางสาว สุดารัตน์  ทองน้อย

3 6399100062 นาย อภิชา  ฉาไธสง

4 6399100075 นาย อรรถพล  แก้วตา

5 6399100078 นางสาว ภาวินี แก้วนิล

1 6399100038  นางสาว สุภาพร  วรวงค์

2 6399100040  นางสาว ประภาศรี  เพลงอินทร์

1 6399100068  นางสาว ภิษณี  วิจันทึก พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร/

สอบสัมภาษณ์และ
พิจารณาโครงร่างวิจัย

24 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.เป็น

ต้นไป

ห้อง PH 410 ช้ัน 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์

M2403B สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

D2403B สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
ระดับปริญญำเอก

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

24 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.เป็น

ต้นไป

ห้อง PH 410 ช้ัน 4 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

24 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.เป็น

ต้นไป

ห้อง PH 604 ช้ัน 6
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับปริญญำโท

M2402 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563





ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100085  นางสาว สุทิตา  พุทธา พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

24 มกราคม 2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์

ระดับปริญญำโท

M3101A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0008/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563



  

ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100023 นางสาว กุลกาญจน์  ยืนยงค์

2 6399100060 นาย กิตติศักด์ิ  มัฆวาล

3 6399100066 นางสาว เนตรชนก  วัฒนผลไพบูลย์

1 6399100009 นางสาว กมลลักษณ์ สิกขากุล

2 6399100012 นาย ศรัณย์วัฒน์ ยาพรม

3 6399100090 นางสาว เอมิกา  เจียมสาธิต

4 6399100025 นางสาว ธัญณี วาดี

5 6399100057 นาย ธนวันต์  รัตนเมธีมงคล

6 6399100050 นาย อานันท์  พุทธรักษา

7 6399100059 นางสาว ธัญญธิดา  ติรกานต์วรวัฒน์

8 6399100070 นาย ไพบูลย์  ทองลา

9 6399100073 นางสาว วรดนู โพธ์ิทองนาค

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

 คณะโลจิสติกส์

สอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2563
ห้อง 303 

คณะโลจิสติกส์

สอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2563
ห้อง 303 

คณะโลจิสติกส์

M3201A วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3201B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำ สถำนท่ีสอบ

1 6399100036 นางสาว สุภิชชา  รักวงศ์อาชีพ

2 6399100093 นางสาว อรปรียา  วงศ์เมือง

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 1) 

คณะวิทยำศำสตร์

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

และสอบสัมภาษณ์

24 มกราคม 2563 ห้อง BS-1201
คณะวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญำโท

M3406B วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0008/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563




