-สำเนำประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๐๘๙/๒๕๖๓
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์เพื่อเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 256๓
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
----------------------------------ตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๒๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่
๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ และรอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการจัดสอบ
ข้อเขียนไปเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้
M1512A : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก ๒
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขทีส่ มัคร
6399130635
6399120316
6399130439
6399130326
6399130418
6399130115
6399130126
6399120119
6399130417

ชื่อ – นามสกุล
นางสาว เมธาวี กาญจนศร
นางสาว ญาดา สุทธิ
นาย เอกรินทร์ คาแสงดี
นางสาว ตุลยา พงษ์ทอง
นาย อุภัยภัทร บุญเพ็ง
นางสาว นุจรินทร์ สายพิณ
นาย ธนพงษ์ เขมาคม
นางสาว นิลาวัลณ์ จันทะรังษี
นางสาว นิศารัตน์ มหาวัน

M1512B หลักสูตร

๒

M1512B : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ข
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

เลขทีส่ มัคร
6399130732
6399120397
6399120480
6399120360
6399130060
6399120361
6399130356
6399130479
6399130366
6399120180
6399130251
6399130009
6399130650
6399130082
6399120213
6399120390
6399130740
6399130687
6399130180
6399120450
6399130141
6399130371
6399120273
6399130104
6399130209

ชื่อ – นำมสกุล
นาย ธนชาติ แสงทอง
นาย วุฒิสาร สุขศรี
นางสาว ขวัญชนก แซ่โค้ว
นาย เรืองตระกูล มัชปะโม
นาย ยุทธนา อุดมทวี
นางสาว ศิรภัสสร อยู่กรุด
นางสาว อมรรัตน์ รุ่งเรือง
นางสาว บุณญนุช พรมานุสรณ์
นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า
นาย ศักดิ์นรินทร์ ยาวิชัย
นางสาว ศศินามณี สารักษ์
นาย ณัติธร ศรีรักษา
นางสาว ญาณี เชื้อเมืองพาน
นางสาว ภีมภา ลอยวิเวก
นาย พีรวัฒน์ ศีติสาร
นางสาว กิตต์นภัส โพธิกุล
นาย นพรัตน์ แย้มโกสุม
นางสาว สกาวกาญจน์ สืบภา
นางสาว อนรรฆพร ช่อลัดดา
นางสาว จีรวรรณ เสาวคนธ์
นางสาว ภาตะวัน บุญจี๊ด
นางสาว พีชรัตน์ วัฒนะ
นางสาว วราภรณ์ ศรีสมพงษ์
นาย กิตติศักดิ์ พันธุ์พรม
นาย วิโรจน์ บุญสราง
ลาดับที่ ๒๖

๓

ลำดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

เลขทีส่ มัคร
6399130395
6399120289
6399130228
6399130006
6399130028
6399130657
6399120333
6399120256
6399130162
6399120159
6399130202
6399130533
6399130190
6399120438
6399130325
6399120424
6399120176
6399120331
6399120167
6399130365
6399120117
6399120467
6399120463
6399130087
6399130050
6399130193

ชื่อ – นำมสกุล
นางสาว ภควรรณ แผลงศาสตรา
นาย ปัญญา บัวบาน
นางสาว สุดารัตน์ เจือบุญ
นาง ฐานิกา บุญโทน
นางสาว นิภาพร รอดไพบูลย์
นาย อภิชาติ คงเพชร
นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วสมสิน
นางสาว ธันย์ชนก สรรพาณิชย์
นางสาว ณิชารีย์ บุญเรือง
นาย วสันต์ พันธ์ทอง
นางสาว พรพิสุทธิ์ โถทอง
นางสาว จิราวรรณ คาระมาตย์
นางสาว ตรีรัตน์ อัตถจินต์
นางสาว พรเพชร โสอินทร์
นาย ภราดร พูนทอง
นางสาว มัญชุสา อุตทอง
นางสาว รัตติยาพร ศรีบริบูรณ์
นาง สาริสา ศาสตร์โพธิ์
นางสาว ชณกทิพ การุณย์
นาย วสุ อินตะนัย
นางสาว ศศิพร คุ้มวงศ์ดี
นาย อนิรุทธ์ จันทร
นางสาว กนกวรรณ บุญเรือง
นาย ปรมินทร์ กลิ่นขจร
นางสาว กนิษฐา ศิริโฉม
นาย กฤตภาส กรคุณานนท์
ผู้มีสิทธิ์สอบ

๔

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ใน
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร (สาเนา) ตามประกาศ และรูปเล่มประวัติการศึกษา
ประวัติการทางานแบบย่อ จานวน 5 ชุด (สาหรับกรรมการสัมภาษณ์) มายื่นในวันสัมภาษณ์
3. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จะดาเนินการคัดเลือกนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกกษา แผน ก จานวน 5 คน และนิสิต แผน ข จานวน 30 คน เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563
4. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จะขึ้นบัญชีสารองไว้จานวนหนึ่ง หากมีการสละสิทธิ์ของ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จะดาเนินการให้ผ็ขึ้นบัญชีสารองมารายงาน
ตัวเป็นนิสิตแทนตามลาดับ และหากได้รับอนุมัติขยายจานวนรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาในภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2563 หรือในปีการศึกษาถัดไป ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์อาจพิจารณาจากที่นั่ง
สารองที่ขึ้นบัญชีไว้ในลาดับถัดไป หรือ ยกเลิกบัญชีทั้งหมด และดาเนินการรับสมัคร/สอบคัดเลือกใหม่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
สาเนาถูกต้อง
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์)
นักวิชาการศึกษา

นุจรี ไชยมงคล
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

