-สำเนำประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๐๘๓/๒๕๖๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 256๓ (รอบที่ ๓)
----------------------------------ตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๒๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓)
และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๓
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๔
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๕
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๘
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๙
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๐
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๑
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๒
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๓
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๔
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๕
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๖
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๗
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๘

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
คณะดนตรีและการแสดง
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะโลจิสติกส์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจทาให้ในบางคณะ/วิทยาลัย
มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือก เช่น เปลี่ยนเป็นวิธีการสอบออนไลน์แทนการเดินทางมาสอบที่
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย จะดาเนินการติดต่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทราบถึงวิธีการสอบอีกครั้ง
ตามที่อยู่อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

๒

ผู้มีสิทธิ์รบั การคัดเลือก ทีจ่ ะต้องเดินทางมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย ให้เตรียมหลักฐานมาแสดง
ในวันสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ (ฉบับจริง)
๒. ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง)
๓. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง)
๔. หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ฉบับจริง)
๕. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ฉบับจริง)
๖. เค้าโครงการวิจัย (สาหรับผู้สมัครปริญญาเอก)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงนิดำวรรณ สุบรรณเสนีย์)
นักวิชำกำรศึกษำ

นุจรี ไชยมงคล
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M1101A : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130056
นาย มหาดไทย ตะเคียนทอง
2
6399130242
นางสาว กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา
3
6399130243
นางสาว อรญา พงษ์หัสบรรณ์
4
6399130244
นางสาว พิชญา ทรัพย์ผดุงชนม์
5
6399130245
นางสาว อริสรา เสนาศรี
พิจารณาจากเอกสารการ
ห้อง BBS-801 ชั้น 8
20 มิถุนายน 2563
สมัคร
คณะการจัดการและ
6
6399130364
นางสาว ตรีชฎา เกตุวิจิตร
เวลา 09.00-12.00 น.
และสอบสัมภาษณ์
การท่องเที่ยว
7
6399130443
นางสาว ชุติกาญจน์ จิตสุวรรณ์
8
6399130457
นาย ภัทรพล พชรวงศ์สกุล
9
6399130537
นาย พชรดิษย์ นุวงศ์ศรี
10
6399130679
นางสาว กาญจนา มณีชัย
11
6399130696
นางสาว วิรินดา นันทวิสิทธิ์
M1101B : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130142
นาย ลฎาภา มาลารักษ์วรากร
2
6399130213
นางสาว มัญชุพร วสุนันต์
3
6399130280
นาย สรสิช ศรีสุดใจ
พิจารณาจากเอกสารการ
ห้อง BBS-801 ชั้น 8
20 มิถุนายน 2563
สมัคร
คณะการจัดการและ
4
6399130285
นาย ปิยนัฐ ภูศรีโสม
เวลา 09.00-12.00 น.
และสอบสัมภาษณ์
การท่องเที่ยว
5
6399130477
นางสาว วรดา เฮงอุดมทรัพย์
6
6399130560
นางสาว นันทมน คาเอี่ยม
7
6399130654
นางสาว สุกัญญา พุ่มพวง
M1102B : หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 2 ปริญญำ )
20 มิถุนายน 2563
1
6399130690
นางสาว นนทกานต์ ลีอุดมวงษ์
พิจารณาจากเอกสารการ
ห้อง BBS-801 ชั้น 8
เวลา 09.00-12.00 น.
สมัคร
คณะการจัดการและ
และสอบสัมภาษณ์
การท่องเที่ยว
M1102C : หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 1 ปริญญำ )
20 มิถุนายน 2563
1
6399130541
นางสาว เอลิส ดูฟูร์
พิจารณาจากเอกสารการ
ห้อง BBS-801 ชั้น 8
เวลา 09.00-12.00 น.
สมัคร
คณะการจัดการและ
และสอบสัมภาษณ์
การท่องเที่ยว

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D1201 : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130261 Miss MANNI WEI
2
6399130276 Mrs. WEIZHEN YANG
3
6399130352 Mrs. YAPING ZHAO
4
6399130499 นาง พิชญาณี เชิงคีรีไชยยะ
5
6399130509 นาย พรเทพ โตชยางกูร
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
6
6399130511 นางสาว เสาวภาคย์ วงศ์ไวทยากูร
7
6399130604 Miss WENTING BI
8
6399130609 Miss XIAOXIAO WU
9
6399130611 Miss QIUJUN LIU
10
6399130621 Mrs. JIBIN MA
ระดับปริญญำโท
M1201 : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130500 นางสาว เสาวภาคย์ วงศ์ไวทยากูร
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M1202A : นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130341 นางสาว เกศกนก สุขจิรวัฒน์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M1202B : นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130336 นาย ปภากร วงษ์แก้ว
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
2
6399130414 นางสาว วรรณวิมล ศรีบุญ
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
3
6399130486 นางสาว กริษา หรรษาพันธุ์
M1204 : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130313 Miss LINA YANG
2
6399130331 นางสาว เปรมฤทัย บุญหลักคา
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
3
6399130332 นางสาว ปิยะดา สิริหัส
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
4
6399130677 นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค
5
6399130760 นาง อัมพวัน สุวรรณพันธ์
M1205 : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130064 นางสาว ดวงทิพย์ โอเจริญ
2
6399130176 นางสาว นันทวรรณ เฮ็งเจริญ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
3
6399130254 นางสาว มิถุนา โพธิ์ทอง
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
4
6399130382 นาย ชวกร กฤษประจันต์
5
6399130629 นางสาว เจนจิรา มาล้น
M1206B : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130725 นาย กรกฎ รุ่งสุภา
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563

ห้อง Qs 2-714
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

ห้อง Qs 2-711
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

ห้อง QS2-321
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

QS2-413 Z (ข้อเขียน)
QS2-807 (สัมภาษณ์)
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะศิลปกรรมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D1301B : หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรศิลปและวัฒนธรรม แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130205 Mr. ZIYAO PAN
2
6399130408 Mr. JI ZHOU
3
6399130412 Miss JING CHEN
4
6399130416 Miss BAOYUN XIAO
สอบสัมภาษณ์
5
6399130429 Mrs. YAPING ZHAO
และสอบข้อเขียน
6
6399130436 Mrs. GE BAI
7
6399130462 Mr. SHIFENG LI
8
6399130466 Mrs. HUANGSHAN LIN
9
6399130636 Mrs. XIN QIU
D1302A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6399130676 Miss LI LI
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563

ห้อง AB-gs 201 ชั้น 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

20 มิถุนายน 2563
D1302B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130137 Miss HAOLIN XIONG
2
6399130138 Miss XIAOXING ZHANG
3
6399130139 Miss LIJUAN AI
4
6399130140 Miss XIAOYU WANG
5
6399130158 นางสาว ปิยะนุช ไสยกิจ
6
6399130394 Mr. ZHAOPO SHAO
7
6399130401 Mr. QIANG ZHU
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
20 มิถุนายน 2563
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
8
6399130402 Mr. ZHIJUN WANG
9
6399130411 Mrs. XIAOHUA LIN
10
6399130423 Mrs. QINGQING TANG
11
6399130431 Mr. YUNPENG TANG
12
6399130437 Mr. TINGFEI WANG
13
6399130529 Miss XUEQING CAO
14
6399130733 นางสาว ณฐวรรณ นาถวรานนท์
ระดับปริญญำโท
M1302 : ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130264 นางสาว วีรยา ลิ้มจี้จง
2
6399130297 Miss NANXI LU
3
6399130348 Mr. HUA ZHANG
4
6399130435 Mr. SONG QI
พิจารณาจากเอกสารการสมัครและ
20 มิถุนายน 2563
สอบสัมภาษณ์
5
6399130467 Miss QIUYU MU
6
6399130506 Miss SHA DIAO
7
6399130507 Mr. AO ZHANG
8
6399130634 Mrs. RUIJIN ZHANG

ห้อง AB-gs 208 ชั้น 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ห้อง AB-gs 208 ชั้น 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ห้อง AB-gs 208 ชั้น 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (1)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D1401B : รัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130703 นาย ภริลพัจ จักร์แสน
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

D1402A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 1.1
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
1
6399130648 นางสาว ระเบียบ กิจเจริญ
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
2
6399130665 นางสาว ชนกชนม์ เมฆเจริญลาภ

D1402B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
1
6399130275 นาย สาโรจน์ เกลี้ยงสง
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
2
6399130662 นาย นพภัณฑ์ พลอยแสนรัก
3
6399130680 พระ โยธิน แสนมนตรี

ระดับปริญญำโท
M1401A : รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
1
6399130063 นางสาว กิติญาดา รอดเอี่ยม
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
2
6399130458 นางสาว ภาสินี คุ้มคง
3
6399130543 นาย สหรัฐ ทักษ์คีรี

M1401B : รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130065 นางสาว กานต์พิชชา ผลเอก
2
6399130071 นาย ชินภัทร์ เย็นฉ่่า
3
6399130148 นาย นิพนธ์ เขมากโรทัย
4
6399130168 นางสาว พิชชาภา การะกิจ
5
6399130170 นางสาว จีรดาภรณ์ สันติศิระกุล
6
6399130225 นางสาว ยุภาพรรณ หีตอักษร
7
6399130302 นาย นครินทร์ บุญอินทร์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
8
6399130419 นางสาว อนุสรา กล้ายประยงค์
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
9
6399130422 นาย ศุภมิตร วงศ์สูง
10
6399130428 นางสาว สุนิสา นันทชลากรกิจ
11
6399130430 นาย ณัฐ ฉันทโชคนิมิตร
12
6399130589 นางสาว ธนาภรณ์ สุวรรณโชติ
13
6399130591 นาย ณฐกมล หงษ์จร
14
6399130619 นาย ปรัชญา พลธนาเศรษฐ์
15
6399130697 นางสาว วรางคณา สวัสดี

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.
(ต้องยื่นเค้าโครงงานวิจัย)

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.
(ต้องยื่นเค้าโครงงานวิจัย)

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.
(ต้องยื่นเค้าโครงงานวิจัย)

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (2)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1402A : รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130469 นางสาว ปภาวดี ไตรวิชญ์สุสกุล
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

M1402B : รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
1
6399130379 นางสาว บุณยวีร์ สิงห์พริง้
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
2
6399130568 นาย สิทธิพงษ์ ประเสริฐชัยโชคดี

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (2)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1403A : รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130152 นาย วัทธิกร แสงอรุณ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

M1404A : รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130370 นางสาว สาธิยา สัตยพันธ์

M1404B : รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข
1
6399130023 นาย สิทธิชัย โพธิท์ อง
2
6399130125 นาย ทรงภพ เฮงสุวนิช
3
6399130381 นาย อุกฤษฎ์ เตรณานนท์
4
6399130669 นาย ชัยรัตน์ นาคสินธุ์
5
6399130724 นาย ชานนท์ วีระสวัสดิ์
M1405A : นิติศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
34
6399130025 นางสาว เพรชรัตน์ บู่สามสาย
35
6399130026 นางสาว สมจินตนา ประธาน

M1405B : นิติศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130052 นาย ชัยกร เดชขจรวุฒิ
2
6399130075 นางสาว วิภาวี สุขส่าราญ
3
6399130107 นาย พงศธร เกษมสุข
4
6399130131 นาย ทรงสรร ศรีจ่ารัส
5
6399130204 นางสาว นภิศา แก้วอุไร
6
6399130515 นางสาว ขนิษฐา กองแก้ว
M1406A : รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130219 นางสาว นนทินี บุรีเพีย

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.

ห้อง 701
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

21 มิถุนายน 2563

ชั้น 2
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (3)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
M1406B : รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130151 นาย พีรภัทร จอมประโคน
2
6399130181 นางสาว ธิติวรรณ เหมพิทักษ์
3
6399130314 นาย วัชรากร พึ่งสุจริต
4
6399130344 นางสาว วนาลี มากคช
5
6399130400 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อิ้ววิวัฒน์กุล
6
6399130464 นาย กฤติน กีทีปกูล
7
6399130491 นางสาว มลธิชา สนจุมภะ
8
6399130564 นางสาว ณัฐวีร์ แม้นทอง
9
6399130655 นางสาว จุรีมาศ นิลรัตนานนท์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

21 มิถุนายน 2563

ชั้น 2
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะศึกษำศำสตร์ (1)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำเอก
D1502 : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130304 นางสาว ปานสิริ เสาวดี
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
2
6399130474 นางสาว อุษณีย์ บุญธรรม
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
3
6399130626 นาย จักรพันธ์ พรมฉลวย
D1503B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แบบ 2.1
1
6399130528 Mrs. LIHENG LIAO
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
D1504 : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130566 นาย ศุภกร อ้นศิริ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
2
6399130678 นางสาว จุลลดา จุลเสวก
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
D1505A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130287 นาย กฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
D1505B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130147 นางสาว อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
2
6399130551 นาย คาจันทร์ ร่มเย็น
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
D1506A : กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและกำรสอน แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130427 Miss CHEN GANGWEI
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
2
6399130561 นางสาว ธนภร อินต๊ะสิน
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
D1507B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจัย วัดผลและสถิติกำรศึกษำ ไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130405 นาง พรวิภา เชยกลิ่น
2
6399130470 นางสาว ศิริญา พิชัยสามารถ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
3
6399130488 นาง สุรีย์พร ศรีวัฒนะ
4
6399130692 นางสาว ภัททิยา สุปินะ
ระดับปริญญำโท
M1501A : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130492 นางสาว ปอแก้ว บุญสุนีย์
2
6399130493 นางสาว สิริรัตน์ สุริยะ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
3
6399130503 Miss LIJUAN GAO
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
4
6399130656 นางสาว กมลชนก พันธุท์ อง
5
6399130719 Mrs. YUNFEI CHEN
M1502A : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6399130015 นาย ธนาดุล สุทธิรัตน์
2
6399130020 นาย กฤษฎา สุวรรณะ
3
6399130044 นางสาว พัชญา ยศศักดิ์ศรี
4
6399130076 นางสาว สุพิชชา พรมจันทร์
5
6399130120 นางสาว ศศิประภา ขาเขว้า
6
6399130121 นางสาว ศจี ดวงพรหม
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
7
6399130230 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์เจริญ
8
6399130279 นางสาว กรรณิการ์ บุตรศรี
9
6399130283 นาย กิตติทัต ปักโคทะสังข์
10
6399130299 นางสาว ภัทรีพันธุ์ กนกแก้ว
11
6399130330 นางสาว พรพิทักษ์ โคตท่าค้อ
12
6399130383 นางสาว ปาลิดา สุชาติพงษ์

สถำนที่สอบ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (2)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำโท
13
6399130384 นาย สิทธิโชค โสภา
14
6399130587 นางสาว ชนิกานต์ ปัญจพิทยากุล
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
15
6399130588 นางสาว สุภาพร เครือเมฆ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
16
6399130627 นางสาว พรลภัส สุขศรีชวลิต
17
6399130700 นางสาว พัชราภรณ์ สยมภาค
M1502C : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130099 นางสาว ประภาพรรณ ลายลักษณ์
2
6399130308 นางสาว กนกวรรณ รัตนติสร้อย
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
3
6399130309 นางสาว ชุติภรณ์ วิเชียรพงษ์
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
4
6399130527 นางสาว จิราภา ยึดพวก
5
6399130708 นาย นลธวัช รินรักษา
M1503A : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6399130003 นางสาว เพ็ญพิมล บุญชู
2
6399130189 นางสาว ศิวพร คงเนียม
3
6399130194 นางสาว มัชฌิมา สุขะพิบูลย์
4
6399130198 นางสาว ธนกร สุวิทย์เรืองฤทธิ์
5
6399130208 นางสาว ธิติสุดา ถุงทรัพย์
6
6399130258 นางสาว พิมพ์พจี ภิญโญ
7
6399130262 นางสาว พัชรภรณ์ สุขเกษม
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
8
6399130393 นางสาว วริศรา ชูอินทร์
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
9
6399130489 นางสาว สุรัตวดี แสงนิล
10
6399130496 นางสาว ธิดารัตน์ มาลีรัตน์
11
6399130577 นางสาว สุวิมล มาโค
12
6399130647 นางสาว จามรี เข็มแจ่ม
13
6399130699 นางสาว กัญญาณี วิทยารัมภะ
14
6399130716 นาย ธีระ แพทย์รักษา
15
6399130751 นางสาว มัลลิกา ขันคานันต๊ะ
M1503B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6399130038 นางสาว ทิวาพร สร้อยมณีวรรณ์
2
6399130174 นางสาว ศิริลักษณ์ วชิรขจรวงษ์
3
6399130222 นางสาว อภิญญา ศรีนัทธี
4
6399130269 นางสาว ณัฐวดี ต่วนเทศ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
5
6399130317 นางสาว ธรรมรัตน์ คาดา
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
6
6399130333 นาย พัฒนพงษ์ อ้นเถื่อน
7
6399130637 นางสาว สกุลวรรณ นกยูง
8
6399130668 นาย อนุชา โสลาภา
9
6399130705 นางสาว พีรญา รังสินธุ์
M1504 : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130300 นางสาว ธิติยา ภิญโญคง
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M1505B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130758 นาย นิธิวิทย์ นาเมืองรักษ์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M1506A : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก2
1
6399130164 นางสาว พัชรีญา บุญแท้
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M1506B : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ข
1
6399130508 นางสาว ณภัทร อัคคะเดชอนันต์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สถำนที่สอบ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
ชั้น 5 ห้อง 501D
คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
ชั้น 5 ห้อง 501D
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (3)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำโท
M1506C : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก2
1
6399130040 นางสาว อรุณวรรณ สมยาทวี
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
2
6399130651 นาย สมศักดิ์ รัตนจารุเรือง
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
3
6399130663 นางสาว มัทรี ศุภฤทธิ์
M1506D : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ข
1
6399130083 Miss YUEHENG CHEN
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
2
6399130199 นางสาว เมธิวรรณ ทองดีเลิศ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
3
6399130610 นางสาว ลักษณ์นาถ นักรู้
M1507 : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130111 นาย ณัฐธนินท์ พรนรินทร์ทิพย์
2
6399130324 นางสาว พรชนก ขยิ่ม
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
3
6399130347 นางสาว ประภัสสร เกตานนท์
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
4
6399130397 นางสาว ปนัดดา นิลคง
5
6399130403 นางสาว กมลวรรณ หอมคง
M1508 : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130260 นาย อานนท์ กรุณานนท์
2
6399130271 นางสาว สุภัทรา พานิชนาวา
3
6399130301 นางสาว พรนิภา ศรีประเสริฐ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
4
6399130339 นางสาว กิติยา ราชพลแสน
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
5
6399130353 นาย อธิพงษ์ วรสิงห์
6
6399130459 นาง ละอองดาว เขื่อนเพชร
7
6399130720 นาย ไพวรรณ์ ศิลป์ประกอบ
M1509A : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130047 นาย ปวริศ ทวีวิทย์ชาคริยะ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
2
6399130118 นาย คณิน มหาโยธา
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
3
6399130520 นางสาว รุจิรา หมอกเจริญ
M1509B : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130031 นางสาว ณพิทชานันท์ เศวตวิฏสุทธ์
2
6399130167 นางสาว สาธิลักษณ์ ศรีเผด็จ
3
6399130172 นางสาว ณัฐถาวัลย์ โอบอ้อม
4
6399130291 นางสาว วิมพ์วิภา ศรีวิชชุทัศนีย์
5
6399130404 นางสาว อนันติญา เรืองกระโทก
6
6399130406 นางสาว ปรัศนีย์ สุตสม
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
7
6399130449 นางสาว แพรวพลอย ทองการ
8
6399130623 นาย ธนดล ไชยสงคราม
9
6399130625 นางสาว วรดา ศรีขาว
10
6399130689 นางสาว อรอุมา ทาบุญ
11
6399130695 นางสาว ปภัสรา แสนกล้า
12
6399130739 นางสาว จิราวรรณ สิงหธรรม
M1510A : กำรศึกษำมหำบัณฑิต หลักสูตรและกำรสอน แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6399130113 นาย พนมกร หอมเสียง
2
6399130116 นางสาว มานิตา วอนเมือง
3
6399130241 นางสาว ธิตินันท์ มองศิริ
4
6399130357 นาย กิตติพงษ์ แสนรัก
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
5
6399130375 นางสาว กัญจนกร สืบเรือง
6
6399130512 นางสาว เกวลิน หวังมุทิตากุล
7
6399130642 นางสาว ณิชา โสภณ
8
6399130715 นางสาว รินทร์ลภัส ศักดิ์ชัยวัฒนา

สถำนที่สอบ

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
ชั้น 5 ห้อง 501D
คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
ชั้น 5 ห้อง 501D
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (4)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำโท
M1510B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต หลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพครู ) แผน ก แบบ ก 2
1
6399130033 นางสาว กานต์พิชชา พูลชัย
2
6399130058 นางสาว ธนันชนก นิชเปี่ยม
3
6399130078 นางสาว ศิวาพร สุประพันธ์
4
6399130232 นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์
5
6399130248 นางสาว พรพิชญ์ ประภาพันธ์
6
6399130266 นางสาว หฤทัย ยุวนะวณิช
7
6399130345 นางสาว หทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
8
6399130407 นางสาว อัญชลี ทับกลัด
9
6399130447 นางสาว ภัทราณี ธรรมศรี
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
10
6399130463 นางสาว ปนัฐดา ชุมนุมวงศ์
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
11
6399130532 นางสาว ณภัทร โรจนประทีป
12
6399130549 นาง ณัฏฐา ทะโคดา
13
6399130573 นางสาว กัญญ์วรา เสรีเรืองยุทธ
14
6399130579 นางสาว ณัฐริกา สิทธิชัย
15
6399130580 นาย ปริญญา กุลจันทึก
16
6399130583 นางสาว นภา ศิริบุบผา
17
6399130630 นางสาว นันธิดา เพชรดีคาย
18
6399130641 นาย วัฒนพงษ์ ศิริวิศิษฐ์กุล
19
6399130652 นางสาว วรรณนิภา สุขสพ
M1511B : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัย วัดผลและสถิติกำรศึกษำแผน แบบไม่เต็มเวลำ ก แบบ ก 2
1
6399130114 นาง เกตุแก้ว แป้นจันทร์
2
6399130212 นางสาว มณีวรรณ ปัจฉิม
3
6399130265 นางสาว ทิพรัตน์ ขุนรักษ์
4
6399130358 นางสาว จุไรรัตน์ ศักดาเกียรติกุล
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
21 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
5
6399130359 นางสาว อมรรัตน์ อินไกร
6
6399130386 นาง อภิญญา บุตรจันทร์
7
6399130530 นาย มนตรี สังข์โต
8
6399130615 นางสาว วัฒมน ระฤกชาติ
M1512A : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
สมัครรอบที่ 2
1
6399120119 นางสาว นิลาวัลณ์ จันทะรังษี
สอบข้อเขียน
2
6399120240 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตามรัมย์
13 มิถุนายน 2563
3
6399120316 นางสาว ญาดา สุทธิ
และ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
4
6399120436 นางสาว ธนิตา คาเขียว
สอบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
5
6399120459 นางสาว กฤตภรณ์ สมคา
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)
สมัครรอบที่ 3
6
6399130061
7
6399130066
8
6399130115
9
6399130126
10
6399130326
11
6399130355
12
6399130417
13
6399130418
14
6399130438
15
6399130439
16
6399130635
17
6399130646
18
6399130649

นางสาว ศศิพิมล เจริญผล
นางสาว รุสิตา เฮงน้อย
นางสาว นุจรินทร์ สายพิณ
นาย ธนพงษ์ เขมาคม
นางสาว ตุลยา พงษ์ทอง
นาย วรดร สมกิจเรือง
นางสาว นิศารัตน์ มหาวัน
นาย อุภัยภัทร บุญเพ็ง
นางสาว วรรณิษา เข็มทอง
นาย เอกรินทร์ คาแสงดี
นางสาว เมธาวี กาญจนศร
นาย ธัญ ศรีสวัสดิ์
นางสาว อัญมณี อินทรสกุล

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

สถำนที่สอบ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (5)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ระดับปริญญำโท
19
6399130675
20
6399130685
21
6399130736
22
6399130743
23
6399130757

ชื่อ-นำมสกุล
นางสาว สุชาดา สุวรรณทองทวี
นางสาว ปรัชญาภรณ์ สุขพิทักษ์
นางสาว กาญจนา พันธุว์ ัง
นาย พัชรกฤศฎิ์ มงคลชาญศักดิ์
นางสาว กุลภัสสรณ์ นาเมืองรักษ์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

M1512B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
สมัครรอบที่ 2
1
6399120117 นางสาว ศศิพร คุ้มวงศ์ดี
2
6399120118 นาย อดิศักดิ์ บัวเผื่อน
3
6399120129 นาย ปริญญา เต็มรักษ์
4
6399120131 นาย ฉัตรชัย ทองย่อย
5
6399120136 นาย โชคชัย เพ็ชรนคร
6
6399120150 นางสาว วรัญญา ทองเสริม
7
6399120157 นาย กมล โพธิโชติ
8
6399120159 นาย วสันต์ พันธ์ทอง
9
6399120160 นาย ปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์
10
6399120164 นางสาว วนิดา ประดับศรี
11
6399120167 นางสาว ชณกทิพ การุณย์
12
6399120170 นางสาว ระพีภัทร จูฑะเศรษฐ์
13
6399120171 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีเกษม
14
6399120172 นางสาว จันทิมา รอดใส
15
6399120176 นางสาว รัตติยาพร ศรีบริบูรณ์
16
6399120178 นางสาว พัณนิดา ไชยพงษ์
17
6399120179 นางสาว พลอยไพลิน พุทธวงศ์
18
6399120180 นาย ศักดิ์นรินทร์ ยาวิชัย
19
6399120183 นางสาว ธนาภรณ์ พรชัยกุล
20
6399120194 นางสาว พรรณวิษา ชินปัญจทรัพย์
21
6399120197 นาย วีรภัทร ชุมด้วง
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
22
6399120198 นางสาว คัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
23
6399120199 นางสาว ฉัตรชลิกา หัสเขต
24
6399120213 นาย พีรวัฒน์ ศีติสาร
25
6399120215 นางสาว นาตยา บีดิลและ
26
6399120219 นางสาว แสงฤทัย ปทุมสาย
27
6399120220 นางสาว มยุรี กันยาประสิทธิ์
28
6399120221 นางสาว ทิพย์จุฑา แมลงภู่
29
6399120222 นางสาว สุภัทรา ศรีทาพักตร์
30
6399120228 นาย จุมพล บุญมี
31
6399120232 นาย ทศพร หงษาชาติ
32
6399120235 นางสาว สุกัญญา การสมมุติ
33
6399120237 นาย พงศ์พศุตม์ งอมสระคู
34
6399120247 นาย ธนภัทร์ชัย จิรรัตน์นราพล
35
6399120253 นาย พัชรพล เชิดพงษ์
36
6399120256 นางสาว ธันย์ชนก สรรพาณิชย์
37
6399120264 นางสาว นิสา สุขสนิท
38
6399120265 นางสาว นฤมล อุตทองคา
39
6399120266 นางสาว จิราพร แพงดี
40
6399120267 นางสาว นฤมล กันตังกุล
41
6399120268 นาย สันติ ดวงสา
42
6399120269 นางสาว จิราวรรณ วัดตรง

คณะศึกษำศำสตร์ (6)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ระดับปริญญำโท
43
6399120273
44
6399120274
45
6399120289
46
6399120305
47
6399120306
48
6399120309
49
6399120313
50
6399120314
51
6399120315
52
6399120317
53
6399120319
54
6399120321
55
6399120328
56
6399120330
57
6399120331
58
6399120333
59
6399120336
60
6399120343
61
6399120344
62
6399120351
63
6399120358
64
6399120360
65
6399120361
66
6399120362
67
6399120363
68
6399120364
69
6399120365
70
6399120367
71
6399120368
72
6399120369
73
6399120370
74
6399120371
75
6399120372
76
6399120376
77
6399120378
78
6399120379
79
6399120381
80
6399120382
81
6399120383
82
6399120385
83
6399120386
84
6399120387
85
6399120388
86
6399120390
87
6399120391
88
6399120392
89
6399120394
90
6399120395
91
6399120397
92
6399120398
93
6399120399
94
6399120402

ชื่อ-นำมสกุล
นางสาว วราภรณ์ ศรีสมพงษ์
นางสาว ปัทมาภรณ์ เบี้ยไคล
นาย ปัญญา บัวบาน
นางสาว ชนมน รังสีสวัสดิ์
นางสาว ถมทอง อดทน
นางสาว พันธิตรา ผูกพันธ์
นางสาว สุพิชชา เหิมขุนทด
นาย พงศ์ฉัตร โมมี
นาย ธนพงศ์ โรจนไพศาล
นางสาว ภานุดา กมลอินทร์
นาย ศตวรรษ สุริสาร
นางสาว นุชธิดา ปิยะพันธ์
นาย ก้องกิดากร หล้าพรหม
นางสาว สุมิตรา ไชยประเสริฐ
นาง สาริสา ศาสตร์โพธิ์
นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วสมสิน
นางสาว สกุลรัตน์ ประทุมสิทธิ์
นาง วิชาดา เจริญชนม์
นาย ปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง
นางสาว เกษราภรณ์ มะปะโท
นางสาว พักตร์วิไล พันเอม
นาย เรืองตระกูล มัชปะโม
นางสาว ศิรภัสสร อยู่กรุด
นางสาว อภิญญา สร้อยมาลา
นางสาว อรพรรณ วาติบุญเรือง
นาย ธนภัทร พิศดู
นางสาว สุภาวดี ทองสะอาด
นางสาว อภิชญา สุขเจริญ
นาย ธีร์ ปัญญาตระกูล
นางสาว จุฑารัตน์ พรมปัญโญ
นางสาว สายทิพย์ อุ่นเครือ
นาย อธิราช มีบุญ
นาย จเร หัตถภูมิเกษตร
นางสาว ศุภิสรา รองาม
นางสาว ปาริฉัตร ทองแก้วเกิด
นางสาว บุญญาพร บุราคร
นาย พลพิพัฒน์ สิงหบวรชัย
นางสาว ณัฐวดี ขาเนตร
นาย ณัฐพล เลิศแก้วศรี
นางสาว วรัชญา ขมหวาน
นางสาว อนุสรา กาลังหาญ
นางสาว ศริญญา วงศ์ชัย
นางสาว ศศิธร ศุขสุเหิม
นางสาว กิตต์นภัส โพธิกุล
นาย ศราวุฒิ วิจิตร
นางสาว นิลาวัลย์ นวลภักดี
นาย ภิญโญ โมลาเลิศ
นางสาว ศศธร หฤทัยปรีดากุล
นาย วุฒสิ าร สุขศรี
นางสาว อรพิน ดามินเสก
นางสาว มัสยา โพธิพ์ ันธ์
นาย พงศธร คาใสหลอด

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (7)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ระดับปริญญำโท
95
6399120405
96
6399120406
97
6399120407
98
6399120409
99
6399120410
100
6399120411
101
6399120413
102
6399120416
103
6399120417
104
6399120418
105
6399120419
106
6399120420
107
6399120421
108
6399120422
109
6399120423
110
6399120424
111
6399120425
112
6399120428
113
6399120429
114
6399120430
115
6399120437
116
6399120438
117
6399120439
118
6399120445
119
6399120446
120
6399120447
121
6399120449
122
6399120450
123
6399120453
124
6399120455
125
6399120456
126
6399120457
127
6399120458
128
6399120460
129
6399120462
130
6399120463
131
6399120466
132
6399120467
133
6399120468
134
6399120469
135
6399120471
136
6399120472
137
6399120474
138
6399120475
139
6399120476
140
6399120477
141
6399120479
142
6399120480
143
6399120481
144
6399120486
145
6399120492

ชื่อ-นำมสกุล
นาย กิตติพงษ์ ศรีสาลี
นางสาว อชิราญาณ์ คาเลิศ
นางสาว พรรณิษา แซ่กิม
นางสาว สุจิตรา บัญญัติ
นางสาว อัจฉรา ทับกลัด
นางสาว ภารดา ผ่องแผ้ว
นาย จักรภัสร์ บุญรัตนบัณฑิต
นาง จิราพร สมประสงค์
นางสาว สุภาภรณ์ เทียนดา
นางสาว กรรณิการ์ สุทธ์พัฒนกุล
นาย ณัฐวัฒน์ ลายสาคร
นาย อาทิตย์ แสนธิ
นาย อภิสิทธิ์ พาไหม
นางสาว พิชญา บุตรธาจารย์
นาย ธีระพงษ์ สะเอียบคง
นางสาว มัญชุสา อุตทอง
นางสาว อุษณีย์ มโนเอื้อ
นางสาว ดวงหทัย อุทัยรัตน์
นาย พัฒนศักดิ์ สร้อยจาปา
นาย สกล สกุลกล้า
นางสาว ภาวิณี มณีศรี
นางสาว พรเพชร โสอินทร์
นางสาว ปัทมาภรณ์ สาลีอาจ
นางสาว อัจฉราภรณ์ จันทวงค์
นางสาว รานี มะโนปลื้ม
นาย ฤทธิชัย บาฤษี
นางสาว พิมพร พุทไธสง
นางสาว จีรวรรณ เสาวคนธ์
นาย วุฒพิ ันธ์ สายเล็น
นางสาว ฐิตินันท์ สุปัญญา
นางสาว สุกัญญา ดีพร้อม
นาย ปิยณัฐ ศรีแก้ว
นางสาว จิรัฐิพร โพธิด์ ้วง
นาย อนุพงศ์ วงศ์เหิม
นางสาว วัชราภรณ์ ทองสีเข้ม
นางสาว กนกวรรณ บุญเรือง
นาย อรรถวุฒิ เกียรติสุข
นาย อนิรุทธ์ จันทร
นางสาว ชลิตา แก่นพะวา
นาย ชนสรณ์ มาสุข
นางสาว นัฑริยา กันภัย
นางสาว นลพรรณ บัวแสง
นางสาว ธนาวีร์ เสนะเปรม
นางสาว นันทวัลย์ สุดอาราม
นางสาว นิศาชล ทองศรี
นาย รัฐเขตต์ หิรัญ
นางสาว ทัศณีย์ แสวงรัมย์
นางสาว ขวัญชนก แซ่โค้ว
นางสาว สุดาภรณ์ อัตพงค์
นาย ปฏิภาณ อุตสารัมย์
นาย พัชรกฤศฎิ์ มงคลชาญศักดิ์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (8)
เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
สมัครรอบที่ 3
146
6399130004
147
6399130005
148
6399130006
149
6399130007
150
6399130008
151
6399130009
152
6399130012
153
6399130013
154
6399130014
155
6399130017
156
6399130021
157
6399130024
158
6399130027
159
6399130028
160
6399130032
161
6399130034
162
6399130036
163
6399130037
164
6399130042
165
6399130045
166
6399130048
167
6399130050
168
6399130053
169
6399130057
170
6399130059
171
6399130060
172
6399130067
173
6399130073
174
6399130074
175
6399130079
176
6399130082
177
6399130087
178
6399130088
179
6399130090
180
6399130092
181
6399130095
182
6399130096
183
6399130100
184
6399130101
185
6399130104
186
6399130105
187
6399130127
188
6399130128
189
6399130132
190
6399130135
191
6399130136
192
6399130141
193
6399130143
194
6399130144
195
6399130145

ลำดับที่

นางสาว ชลธิชา นามพิชัย
นางสาว ศศิธร ลีทอง
นาง ฐานิกา บุญโทน
นาง นภัทร บุญแสนแผน
นาย จตุรวิทย์ โสมทัพมอญ
นาย ณัติธร ศรีรักษา
นางสาว นภาพร วงค์เนียม
นางสาว กาหลง คาภีระ
นางสาว กนกวรรณ แก้ววิเศษ
นางสาว วิมลมาศ พรมกุล
นางสาว จุฑามาศ ชนะศักดิ์ศรีเลิศ
นาย ธนะชัย สุ่มสังข์
นาย วรศักดิ์ วินุราช
นางสาว นิภาพร รอดไพบูลย์
นางสาว ศศิธร แข็งแรง
นาย สมบุญ สุทธิวงค์
นางสาว ศิริพร ดวงแย้ม
นาง ทิวาพร เรืองวรดากุล
นาย ประวิทย์ ปราศจาก
นาย ณัฐพล พรมพุฒ
นางสาว ศุภลักษณ์ ปะโปตินัง
นางสาว กนิษฐา ศิริโฉม
นาง โสจิรดา เจริญสุข
นาย ธนัช ทองวิสูง
นางสาว เบญจรัตน์ เรืองศิลป์
นาย ยุทธนา อุดมทวี
นางสาว จันทกาญจน์ เสาวคนธ์
นาย พงษ์ศิริ กุลศิริ
นางสาว พิมพ์พิชชา อาทร
นางสาว สิริพร ธรรมปรีชา
นางสาว ภีมภา ลอยวิเวก
นาย ปรมินทร์ กลิ่นขจร
นาย อธิภู ลาแก้ว
นาย ณัฐนนท์ เฟื่องนคร
นางสาว ภัสสรา มูลสา
นางสาว ณัฐวดี คาวงค์
นางสาว ปัญจพาณ์ เถามนะพันธ์
นาย ปณชัย สุขสี
นางสาว พจนารถ จันทร์วิเศษ
นาย กิตติศักดิ์ พันธุพ์ รม
นาย สุทิวัส แสงโพธิ์
นางสาว ธนจิรา ชัยวงค์
นาย มัฆวาน สีทองดี
นาย ธนาวุฒ ทุยเวียง
นาย รณชัย ศรีสงคราม
นาย เสกสิทธิ์ ชินไธสง
นางสาว ภาตะวัน บุญจี๊ด
นาย สราวุธ หลอดคา
นาย ภาคภูมิ บุญจี๊ด
นางสาว วัชลีย์ แจ่มวิมล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (9)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ระดับปริญญำโท
196
6399130156
197
6399130157
198
6399130159
199
6399130162
200
6399130163
201
6399130171
202
6399130173
203
6399130180
204
6399130182
205
6399130183
206
6399130185
207
6399130186
208
6399130190
209
6399130193
210
6399130195
211
6399130197
212
6399130200
213
6399130201
214
6399130202
215
6399130209
216
6399130210
217
6399130211
218
6399130215
219
6399130217
220
6399130218
221
6399130223
222
6399130224
223
6399130226
224
6399130227
225
6399130228
226
6399130229
227
6399130236
228
6399130237
229
6399130239
230
6399130249
231
6399130250
232
6399130251
233
6399130252
234
6399130253
235
6399130255
236
6399130256
237
6399130259
238
6399130263
239
6399130268
240
6399130270
241
6399130272
242
6399130278
243
6399130281
244
6399130284
245
6399130286

ชื่อ-นำมสกุล
นางสาว เจนจิรา พรมวงศ์
นางสาว ปภัสรา ระวังโค
นาย อนันต์ ฉิมยงค์
นางสาว ณิชารีย์ บุญเรือง
นางสาว อรอนงค์ โด่งดัง
นาย ณัฐพล จันทร์พล
นาย วีระวัฒน์ เกียรติสุข
นางสาว อนรรฆพร ช่อลัดดา
นาย พีระพัฒน์ แก้วจันทร์
นาย ภัทรพล เจริญเมือง
นาย ณัฐวิทย์ เจริญพงษ์
นางสาว วรวรรณ ศรีธานี
นางสาว ตรีรัตน์ อัตถจินต์
นาย กฤตภาส กรคุณานนท์
นางสาว เฌอญ์พิชช์ญา เอมพันธ์
นางสาว ณัชชาภรณ์ สิงห์จันทร์
นาย วิทยา ศรีบุญเรือง
นาย ศักดิ์ดา สุจารีย์
นางสาว พรพิสุทธิ์ โถทอง
นาย วิโรจน์ บุญสราง
นาย สิทธิเดช แก้วสวัสดิ์
นาย อาวกาศ คามูล
นางสาว ธารีรัตน์ บุญมีพิพิธ
นางสาว พิไล ประสพรัตน์
นาย วรวิทย์ ปินะถา
นางสาว ตรีนุช ศรีสวัสดิ์
นางสาว กมลชนก คายอด
นางสาว สุนีย์ จานรัมย์
นางสาว ศศิวิมล แสวง
นางสาว สุดารัตน์ เจือบุญ
นาย กิตติภัสส์ พุ่มผกา
นางสาว วรัญญา ชัยสูงเนิน
นางสาว สุทธิดา ดอกไม้เทศ
นางสาว ชลธิชา คัชชิมา
นาย จีรศักดิ์ สายแสงจันทร์
นางสาว ภัณฑิรา เปรียบยิ่ง
นางสาว ศศินามณี สารักษ์
นางสาว ศิรประภา ภารัศมี
นางสาว พายุ พวงตระกูล
นางสาว กฤติยาภรณ์ โสสีดา
นาง ผาณิตดา ภาณุพินทุ
นางสาว ปิยาลักษณ์ ทายิดา
นาย กิตติพงษ์ วรรณรัตน์
นางสาว เบญจวรรณ สุวะชัย
นาย ภูมินทร์ สังสัมฤทธิ์
นางสาว ศศิมา ใบยา
นางสาว ศรีสุดา แก้วรัตน์
นางสาว มัลลิกา กิริยาภรณ์
นางสาว อัญชลี ทิ้งแสน
นางสาว สินีณัฏฐ์ ฝักเครือ

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (10)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ระดับปริญญำโท
246
6399130288
247
6399130292
248
6399130298
249
6399130307
250
6399130311
251
6399130312
252
6399130320
253
6399130322
254
6399130323
255
6399130325
256
6399130327
257
6399130328
258
6399130329
259
6399130334
260
6399130349
261
6399130350
262
6399130354
263
6399130356
264
6399130362
265
6399130365
266
6399130366
267
6399130367
268
6399130368
269
6399130369
270
6399130371
271
6399130372
272
6399130373
273
6399130376
274
6399130395
275
6399130398
276
6399130424
277
6399130433
278
6399130434
279
6399130440
280
6399130441
281
6399130445
282
6399130446
283
6399130450
284
6399130452
285
6399130453
286
6399130456
287
6399130460
288
6399130461
289
6399130468
290
6399130471
291
6399130476
292
6399130478
293
6399130479
294
6399130480
295
6399130483

ชื่อ-นำมสกุล
นางสาว รัตนาภรณ์ นงพรมมา
นางสาว ปนิทัสน์ ไชยหะนาม
นางสาว พรพิมล ทองสุทธิ
นางสาว ประภาวดี ศรีทับ
นาย วรานนท์ ผะดาวงศ์
นาย คุณากร รืน่ รมย์
นาง อัญชลี งามขา
นางสาว สุรีรัตน์ รอดเกตุกูล
นางสาว วรรณวิภา เรืองจาเริญ
นาย ภราดร พูนทอง
นางสาว สุพัตรา ชานาญ
นาย สุวิทย์ รัตน์จันตา
นาย รัฐพล สุทธิดี
นางสาว จารุณี ตั้งคงเจริญชัย
นางสาว วิมลรัตน์ สีผึ้งทอง
นางสาว ทินมณี อิ่นภา
นางสาว นันท์นภัส เจริญพูนผล
นางสาว อมรรัตน์ รุง่ เรือง
นางสาว ชนมน ยันตโกเศศ
นาย วสุ อินตะนัย
นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า
นาย สิกขา แก้วมาลา
นางสาว นัทยา ศรีสวัสดิ์
นางสาว กนกวรรณ จันเสนา
นางสาว พีชรัตน์ วัฒนะ
นาย อาวุธ วัฒนะ
นาย วริศ สุทธิวารี
นางสาว ธันยพร ตรีสุคนธ์
นางสาว ภควรรณ แผลงศาสตรา
นาย อภิเดช เกษมสันติวงศ์
นางสาว มาลินี ยินดี
นางสาว จุฑามาศ รามนัฏ
นาย พันธุพ์ ฤกษา อินทนนท์
นาย อธิปัตย์ ธารประเสริฐ
นางสาว ปราณี กรองสี
นางสาว ชุตินันท์ รัตนมณี
นางสาว ธนภรณ์ แสนแปง
นางสาว มาลินี ลักษณะเพ็ญ
นางสาว จันทิมา เวชภัณฑ์
นาย ปิยะ หัดทปรานิตย์
นาย พลสิทธิ ทองอุทัย
นางสาว กรพันธุ์ จงถาวรวุฒิ
นาย ชัยชิต บุญมีประเสริฐ
นางสาว เดียรยา มังกรแสงแก้ว
นางสาว สาธนีย์ มณีวงษ์
นาย กิติศักดิ์ ดีพื้น
นางสาว ปิยดา เพ็ชรเลิศ
นางสาว บุณญนุช พรมานุสรณ์
นางสาว ภัศรา บุญเจือ
นางสาว จริยา ธรรมจักร

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (11)
เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

ระดับปริญญำโท
296
6399130485
297
6399130490
298
6399130494
299
6399130495
300
6399130502
301
6399130504
302
6399130517
303
6399130524
304
6399130531
305
6399130533
306
6399130534
307
6399130535
308
6399130540
309
6399130547
310
6399130548
311
6399130552
312
6399130555
313
6399130556
314
6399130557
315
6399130563
316
6399130565
317
6399130571
318
6399130575
319
6399130576
320
6399130581
321
6399130585
322
6399130593
323
6399130617
324
6399130618
325
6399130620
326
6399130622
327
6399130624
328
6399130628
329
6399130631
330
6399130632
331
6399130638
332
6399130650
333
6399130657
334
6399130658
335
6399130659
336
6399130660
337
6399130661
338
6399130664
339
6399130666
340
6399130667
341
6399130683
342
6399130684
343
6399130687
344
6399130693
345
6399130704

ลำดับที่

นางสาว นภา เพ็ชรไทย
นางสาว นันท์นภัส พลหนองหลวง
นางสาว สุรีพร ประสมคา
นาย ดนัย บุญประเสริฐ
นางสาว ฉัตรกมล สรรพชัย
นาย ทองเจริญ การพาณิชย์
นาย ธนชัย อาศัยรัตน์
นางสาว พรทิพย์ อนุกูล
นาย พลวัฒน์ จันทะแสง
นางสาว จิราวรรณ คาระมาตย์
นาง จิรภัค สุภาผล
นางสาว สุภาพร จตุเทน
นาย ธนวัฒน์ หงษ์สา
นางสาว ขนิษฐา จันชนะ
นางสาว จิริสุดา ทองสืบแสง
นาย ธานี วงศ์นก
นางสาว พิชญา กันทวรรณ
นางสาว กรรณิกา พุ่มสุวรรณ
นาย รัฐพล กระแสโท
นาย พงศภัค กุสสลานุภาพ
นางสาว รสสุคนธ์ สารทอง
นาย เจตวีร์ ทะนงค์
นางสาว กิตติคุณ บุตรเวียงพันธ์
นางสาว มะลิวัลย์ เอกนุ่ม
นางสาว สุดา กัณหา
นางสาว สุนิษา ประพันธ์
นางสาว ศญาดา ในถิ่น
นาย ปิยะณัฐ จันทร
นาย อาทิตย์ พิมพ์โคตร
นางสาว ปริศนา มหาพรหม
นางสาว กอแก้ว ศรีจันทร์
นาย วิวรรชน์ เชื้อจิตร
นาย นายชยางกูร วรสวาสดิ์
นางสาว ดวงพร กิจเสนาะ
นาย ศิวพันธ์ อังคุระษี
นางสาว วนาลี สนิทเหลือ
นางสาว ญาณี เชื้อเมืองพาน
นาย อภิชาติ คงเพชร
นางสาว สุพรรษา เฮงเติม
นางสาว ประทับใจ วงศ์ชาวจันท์
นาย พงศกร สวัสดี
นาย ธนวัฒน์ บุญช่วย
นางสาว หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์
นาย ฐพัชร์ ทบลม
นาย ศุภโชค พรชัยกุล
นาย เอกราช เหลี่ยมดี
นาง แอนนา ผลไสว
นางสาว สกาวกาญจน์ สืบภา
นาย เบญจรงค์ สุปัตติ
นาย ณัฐพล เนียมพิทักษ์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์ (12)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ระดับปริญญำโท
346
6399130706
347
6399130712
348
6399130713
349
6399130714
350
6399130718
351
6399130732
352
6399130737
353
6399130740

ชื่อ-นำมสกุล
นางสาว นภัสกร ยาขันทิพย์
นางสาว ประภาภรณ์ กลิ่นทอง
นาย ทิวทัศน์ บัวจันทร์
นาย วรวุฒิ ยี่สุ่นหอม
นางสาว นุชจรี แก้วภา
นาย ธนชาติ แสงทอง
นางสาว กนธิชา ทิพย์รักษา
นาย นพรัตน์ แย้มโกสุม

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน
13 มิถุนายน 2563
และ
สอบสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดการสอบ
แนบอยู่ด้านท้ายรายชื่อ)

ตึก QS1
คณะศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(สาหรับผู้สมัครหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
1. ผู้สมัครควรมาถึงอาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา(อาคารสอบ) ก่อนเวลา 09.00 น. เนื่องจากมีจุดคัดกรอง การสแกนอุณหภูมิร่างกาย
และการจัดลาดับการเข้าห้องสอบ
2. ไม่อนุญาตให้นาโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ (ไม่มีการรับฝากทุกกรณี)
3. ผู้สมัครต้องเตรียมปากกา และนายาลบคาผิดในการทาข้อสอบ (ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกคาตอบ)
4.ผู้สมัครต้องเตรียมบัตรประจาประชาชน หรือบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปติดที่บัตร อย่างใดอย่างหนึ่งในการแสดงตนเข้าห้องสอบ
5. มหาวิทยาลัยกาหนดมาตรการเว้นระยะห่างในการสอบ และกาหนดเวลาในการสอบระหว่างเวลา 09.00 -11.30 น.
6. สาหรับผู้ที่อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่ราชการกาหนด ต้องแยกสถานที่สอบต่างหาก

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M1701A : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข
1
6399130022 นางสาว คุณัญญา หมุนลี
2
6399130177 นาย รัฐธรรมนูญ มุ่งขอเจริญกลาง
3
6399130409 นาย กิตติพันธ์ ทรัพย์สมบัติ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
4
6399130553 นางสาว พัชรีย์ ศรีประเสริฐ
5
6399130558 นาย วรรธนัย จาเมือง
6
6399130606 นางสาว ยศมล ชลคุณากร
M1701B : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์) แผน ข
7
6399130119 นางสาว สุภาวดี บัวบน
8
6399130196 นางสาว คชาภรณ์ สุขนิตย์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
9
6399130295 นาย ธรวิศน์ วรวัฒนนุทัย
และสอบสัมภาษณ์
10
6399130578 นางสาว ปภาวรินทร์ เกษมสุข
11
6399130762 นางสาว กฤติยา แซ่ลิ้ม
M1702 : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130184 Miss ESTRELLITA JOVISSA ALBANIL RODRIGUEZ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
M1703 : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130055 นางสาว อลิส แซ่ยุ่น
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
2
6399130238 นาย จุลวุธ วิลัยกูล
และสอบสัมภาษณ์
3
6399130691 นาย เจนภพ คุ้มพ่วง

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

21 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

21 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

21 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

21 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ
ชื่อ-นำมสกุล
วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำเอก
D1801B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130018 นาย พีรพณธ์ เทพประสิทธิ์
2
6399130041 นางสาว พรกนก ศรีงาม
3
6399130062 นางสาว วณิชยา ใจเร็ว
4
6399130072 นาย ชุณิภา เปิดโลกนิมิต
5
6399130085 นาย สามารถ ดีพิจารณ์
6
6399130169 นาย สมพร ไตยวงค์
7
6399130346 นาย วเชียร รู้บุญ
สอบสัมภาษณ์
20 มิถุนายน 2563
8
6399130374 นาย ดารงค์ พิณคุณ
และสอบข้อเขียน
เวลา 09.00 - 12.00 น.
9
6399130377 นาย รัฐ บุรีรัตน์
10
6399130390 นาง ศศิภา จันทรา
11
6399130425 นาย วิทยา บัวภารังษี
12
6399130536 นางสาว เมธิศา ธรรมศรี
13
6399130539 นาย คณิติน จรโคกกรวด
14
6399130721 นาย ฤทธิชัย ผานาค
15
6399130723 นาย อดุล สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ระดับปริญญำโท
M1801 : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130321 นางสาว กัญญากร มาดารัตน์
สอบสัมภาษณ์
20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถำนที่สอบ

สอบสัมภาษณ์
ห้อง RMCS 200
สอบข้อเขียน
ห้อง RMCS 301
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

ห้อง RMCS 200
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะดนตรีและกำรแสดง
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำโท
M1901A : ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
1
6399130392 Mr. YUGUANG WANG
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
20 มิถุนายน 2563
2
6399130513 Miss XIN YANG
และสอบสัมภาษณ์
3
6399130454 นางสาว ปาลิตา ศรีวบุตร

สถำนที่สอบ

ห้อง MUPA 1/3
คณะดนตรีและการแสดง

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะพยำบำลศำสตร์ (1)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำเอก
D2101A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ชำวไทย) แบบ 2.1
1
6399130070
นางสาว ดลณชา อิสริยภานันท์
2
6399130296
นางสาว เพ็ญนภา ตาจิตต์
3
6399130306
นางสาว อภิญญา ไชยวงศา
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
21 มิถุนายน 2563
4
6399130378
นาง วิลัยพร นุชสุธรรม
และสอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5
6399130413
นางสาว จุฑามาศ กิติศรี
6
6399130451
นาง บุญฑริกา วงค์คม
7
6399130465
นาย จตุพร หนูสวัสดิ์
D2101B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (ชำวต่ำงชำติ) แบบ 2.1
1
6399130165
Mrs. Wang Yu
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
21 มิถุนายน 2563
และสอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ระดับปริญญำโท
M2101B : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130475
นางสาว พชกมล ชูชาติ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
M2102 : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130001
นาย อับดุลวารีษ โต๊ะยูโซ๊ะ
2
6399130002
นาย ไตรรัตน์ ช้างชนะ
3
6399130166
นาย อัษฎางค์พร หมอนวัน
4
6399130289
นางสาว พิมพ์ชนก ขจรโชคชัย
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
5
6399130290
นางสาว เพ็ญนภา ดีพร้อม
6
6399130360
นางสาว ภาวดี อุทัยศิริพร
7
6399130473
นางสาว อุไรวรรณ สิงห์สังข์
8
6399130519
นางสาว สุภาพรรณ กาญจนบรรยงค์
M2103A : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130487
นางสาว พัชราภรณ์ ขจรฤทธิ์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
2
6399130717
นางสาว สุปวีณา พละศักดิ์
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M2103B : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130029
นาย ประวิทย์ บุญแสงส่ง
2
6399130054
นางสาว นัสเราะห์ ยูหนุ
3
6399130179
นางสาว บุษยาณี แสนพิมล
4
6399130235
นาย พรรษปกรณ์ ขาวทวี
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
5
6399130482
นางสาว ธนภรณ์ อินทร์โสม
6
6399130592
นางสาว คุณัญญา เชิดสุข
7
6399130709
นางสาว วราลี ลายผ่องแผ้ว
8
6399130729
นาย โชตินรินทร์ ไชยรินทร์

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถำนที่สอบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยำบำลศำสตร์ (2)
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำโท
M2104B : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
20 มิถุนายน 2563
1
6399130049
นางสาว รัชดาพร ศรีนอร์
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2
6399130106
นางสาว ชวิศา การภักดี
M2105A : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130011
นางสาว จิราภา สิงห์ตัน
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
2
6399130110
นางสาว มาริสา ลาภเพิ่มทรัพย์
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

M2105B : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
1
6399130098
นางสาว หนึ่งฤทัย สาธรรม
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
2
6399130294
นาย อนุชา สิงห์มักหม้อ

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถำนที่สอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์

M2106B : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130097
นางสาว ปริยากร แก้วบุบผา
2
6399130117
นาย ณัฐวุฒิ ขันสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
3
6399130316
นางสาว จรรยาการ จิ๋วน้อย
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
20 มิถุนายน 2563
6 รอบพระชนมพรรษา
และสอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
4
6399130388
นาย ปิยะบุตร นาคกล่อม
คณะพยาบาลศาสตร์
5
6399130645
นาง จินดาหรา บรรเทพ
6
6399130682
นางสาว รินท์ลภัส ศิวรัชตนันท์
M2107C : พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) School of Nursing, Wenzhou Medical University, China แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
Mrs. LIUWEN QIN
1
6399130501
Miss YE SONG
2
6399130510
Miss FANG HE
3
6399130514
Miss QINGYUN WU
4
6399130516
Miss MENGQI LI
5
6399130518
Mrs. QIAN QIAN LI
6
6399130521
Miss YUE LI
7
6399130522
Mrs. SIYUAN LIANG
8
6399130523
Miss XINXI WANG
9
6399130525
Miss HUAIYU SHEN
10
6399130526
Miss SIYUAN XIONG
11
6399130538
Mrs. CHUANMEI WANG
12
6399130542
Mrs. LEIXI WANG
13
6399130544
Miss PEI ZHANG
14
6399130550
Mrs. XIAOJING HU
15
6399130554
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
21 มิถุนายน 2563
School of Nursing, Wenzhou
และสอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
Medical University, China
Mrs. QIONGFANG HU
16
6399130559
Mr. WEIWEI FAN
17
6399130570
Mrs. JIANG JAILI
18
6399130582
Miss YUANYUAN CAI
19
6399130584
Miss XIAODAN XU
20
6399130586
Mrs. HAIXIA ZHAO
21
6399130590
Miss ZHIZHI JIN
22
6399130596
Mrs. LILI CHEN
23
6399130598
Miss CHENXIAO XIAO
24
6399130600
Miss YAO CHEN
25
6399130601
Miss XIAOPING XIANG
26
6399130602
Mrs. MENGYAO XIANG
27
6399130603
Miss YEDAN MA
28
6399130612
Miss NAN WEI
29
6399130613
Mrs. WEIWEI CAI
30
6399130614

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

ระดับปริญญำเอก
D2201B : หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำจิตวิทยำกำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
(Exercise and Sport Psychology) แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
1
6399130221 นาย อมต คนชาญ
สอบสัมภาษณ์
20 มิถุนายน 2563

สถำนที่สอบ

ห้อง FSS 204
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะสหเวชศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D2301A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6399130343 นาย อธิษฐ์ ชัยวิเชียร
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
2
6399130351 นางสาว สุภาวดี โอสถประสิทธิ์
ระดับปริญญำโท
M2301 : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ ก 2
1
6399130188 นาย ศศิศ พูลเกตุ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
2
6399130335 นางสาว จรรยวรรธน์ กลิ่นใกล้
และสอบสัมภาษณ์
3
6399130599 นางสาว กุลธิดา อัมพานนท์

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบแบบออนไลน์
Google Meet

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบแบบออนไลน์
Google Meet

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

ระดับปริญญำเอก
D2403A : สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6399130730 นาย วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
2
6399130726 นางสาว รุง่ นภา สิงห์สถิตย์

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
(เตรียมโครงร่างงานวิจัย)

19 มิถุนายน 2563
(เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

ห้อง PH 410 ชัน 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับปริญญำโท
M2402 : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130068 นาย ณัฐ ปั้นเปล่ง
2
6399130086 นาย ศิวกร จิรหฤทัย
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
20 มิถุนายน 2563
3
6399130231 นางสาว น้าหวาน สิมมาเลาเต่า
และสอบสัมภาษณ์
(เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
4
6399130702 นาย เนติศาสตร์ ไชยบุตร
5
6399130711 นางสาว ศิริวรรณ นาแล
M2403A : สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
1
6399130731 นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็งกุน
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
19 มิถุนายน 2563
และสอบสัมภาษณ์
(เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
M2403B : สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130077 นางสาว ดาริน กะสิกูล
2
6399130154 นาง ธัชธา ทวยจัด
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
19 มิถุนายน 2563
และสอบสัมภาษณ์
(เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
3
6399130293 นางสาว สิวิตรา คนแรง
4
6399130727 นางสาว อุไรวรรณ ทองอร่าม

สอบแบบออนไลน์

ห้อง PH 410 ชัน 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ห้อง PH 410 ชัน 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 13 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะเภสัชศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D2501A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6399130735 นาง ทิพรัตน์ เพิ่มพูล
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

22 มิถุนายน 2563

ชั้น 10
อาคารคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำโท
M3101A : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก2
1
6399130421 นาย อาทิตย์ สว่างแจ้ง
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
2
6399130175 นาย ณัฐวุฒิ บุญตา
และสอบสัมภาษณ์
3
6399130240 นาย ฤชากร แสงเพชร

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

21 มิถุนายน 2563

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 15 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะโลจิสติกส์
ลำดับที่ เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D3201 : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6399130481 นาย ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
สอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญำโท
M3201A : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130016 นาย จิรสิน ลิ่มบริบูรณ์
2
6399130069 นางสาว ณัฐนรี หาญเวช
3
6399130187 นางสาว กรกนก อื้อศรีวงศ์
สอบสัมภาษณ์
4
6399130546 นางสาว ปภาวรินท์ รัตนมณีสกุล
5
6399130562 นางสาว วันวิสา คงสงค์
6
6399130688 นาย ศรัณย์ รักเสรี
7
6399130694 นางสาว นารีรัตน์ มงคลพร
M3201B : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ข
1
6399130108 นาย ณัฐพล น่วมภักดี
2
6399130109 นาย โกมุท เกิดโกมุติ
3
6399130146 นางสาว สุกาญจนา ทองประเสริฐ
4
6399130273 นาย อธิษฐาน แซ่ล้อ
สอบสัมภาษณ์
5
6399130274 นางสาว จิรภิญญา ถนอม
6
6399130340 นาย ฌานิศร ด่วนแสง
7
6399130633 นาย จุฑารพ ประสูตรนาวิน
8
6399130722 นาย ปารย์ชวัส กัญญะลา

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563

ห้อง 303
อาคารคณะโลจิสติกส์

20 มิถุนายน 2563

ห้อง 303
อาคารคณะโลจิสติกส์

20 มิถุนายน 2563

ห้อง 303
อาคารคณะโลจิสติกส์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 16 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D3301B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1
1
6399130728 นาย ณัทกฤช พรหมจันทร์
สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

ระดับปริญญำโท
M3301C : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล แบบเต็มเวลำ แผน ข
1
6399130102 นางสาว กานต์รวี แสงจันทร์
2
6399130246 นางสาว กฤติยา ธิบาย
3
6399130247 นาย สรวิชญ์ โตไกรรักษ์
สอบสัมภาษณ์
4
6399130399 นางสาว นัทธมน สีทามี
และสอบข้อเขียน
5
6399130594 นาย กสิณบดี วงศ์ทองเหลือ

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
ห้อง IF-210

คณะวิทยาการสารสนเทศ

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
ห้อง IF-210

คณะวิทยาการสารสนเทศ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 17 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะวิทยำศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

ระดับปริญญำเอก
D3403A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร/
1
6399130391 นางสาว นันทิรา วรกาญจนบุญ
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
2
6399130653 นางสาว วิไลพรรณ ท้อสุวรรณ
D3405B : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.2
1
6399130191 นาย ชินกฤต วงศ์คุณานุสรณ์
สอบสัมภาษณ์
2
6399130744 นาย ชานนทร์ โควสุภัทร
ระดับปริญญำโท
M3401 : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130094 นาย อภิสทิ ธิ์ จิตมั่น
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M3403 : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130124 นาย สิทธิชัย ชลอยบุญ
สอบสัมภาษณ์
2
6399130277 นาย ธรรมนูญ แสงประทุม
M3404B : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130319 นาย ณัฐกรณ์ สุบรรณ ณ อยุธยา
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
M3406B : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130035 นาย ณัฐพงษ์ สัจจา
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
2
6399130303 นางสาว หทัยชนก นาหัวนิล
และสอบสัมภาษณ์
3
6399130455 นางสาว ภัฎฏินี คงประดิษฐ์
M3410B : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130150 นางสาว จิรภัทร จันทร์พูล
2
6399130153 นาย ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์
สอบสัมภาษณ์
3
6399130178 นาย จตุพร นิสยั ซื่อ
4
6399130640 นาย ศุภณัฐ มะเซิง

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

20 มิถุนายน 2563

ห้อง BS-7203
คณะวิทยาศาสตร์

23 มิถุนายน 2563

ห้อง BS-3105
คณะวิทยาศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

20 มิถุนายน 2563
20 มิถุนายน 2563

ห้อง MA-103
คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง SD-302B
คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง BS-3104
คณะวิทยาศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

ห้อง BS-1201
คณะวิทยาศาสตร์

20 มิถุนายน 2563

ห้อง PY-202
คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 18 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0083/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบที่ 3)
คณะวิศวกรรมศำสตร์
ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นำมสกุล

วิธีกำรสอบคัดเลือก

วันและเวลำ

สถำนที่สอบ

ระดับปริญญำโท
M3501A : วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
1
6399130643 นางสาว สุพรรณี เพียรกสิกรรม
20 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสอบสัมภาษณ์
2
6399130644 นางสาว ปาลินี สายโสภา
M3501B : วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130442 Mr. SHUANGLONG CAO
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
20 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
6399130444 Mr. TINGMING XING
และสอบสัมภาษณ์
M3502B : วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130112 นาย อัครวินท์ พิมานทิศากร
2
6399130282 นางสาว วรรณิดา สว่างอรุณพร
3
6399130315 นางสาว กนกวรรณ ปลายชัยภูมิ
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
21 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสอบสัมภาษณ์
4
6399130318 นาย ภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ
5
6399130342 นางสาว นุชรินทร์ ศรีลางาม
6
6399130385 นาย ไวชยา ศิรมิ งคล
M3502F : วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ วิศวกรรมเคมี(จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1
6399130216 นาย บารมี อิ่มสิน
23 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
M3503A : วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
1
6399130681 นาย ทศพล จันทร์ละออ
20 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
M3504B : วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
1
6399130396 นาย อมเรศ สมุทรานุกูล
21 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสอบสัมภาษณ์
M3504C : วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1
21 มิถุนายน 2563
1
6399130310 นาย นคเรศ เมฆา
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
6399130738 นาย เจตนิพัทธ์ อารีราษฎร์พิทักษ์
และสอบสัมภาษณ์
M3504D : วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษบำงรำยวิชำ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130051 นาย สมัชญ์ นาเชียงใต้
2
6399130091 นาย ศุภณัฏฐ์ ดารงศิรพิ งศา
3
6399130214 นาย จุลวุธ วิลัยกูล
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
21 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
6399130572 นาย มงคล ชินโครต
และสอบสัมภาษณ์
5
6399130595 นาย นัฐวุฒิ เพิ่มพูล
6
6399130597 นาย สุรยิ า สุทธิวฒ
ุ ิ
7
6399130607 นางสาว ศศิธร โรจนพร
M3505B : วิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ (จัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
1
6399130363 นาย ปฏิพัทธ์ โฆสิโต
20 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

