
                                                 -ส ำเนำ- 
 

 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   ๐๑๕๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 256๓  
----------------------------------- 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
 ถึงวันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น   
  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๓    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

    เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๔   คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๕      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖   คณะสหเวชศาสตร์ 

  เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๘   คณะเภสัชศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๙   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๐    คณะโลจิสติกส์  
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๑   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก จะต้องเตรียมหลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๑. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
๒. ใบรับรองการศึกษาข้ันปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 
๓. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 
๔. หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 
๕. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 
๖. เค้าโครงการวิจัย (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                        (ลงชื่อ)              นุจร ีไชยมงคล 
                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 

                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงนิดำวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชำกำรศึกษำ 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210017 Miss YAXIN XIAO

2 6399210057 Mr. NIANWEN BI

1 6399210021 Mr. RAHUL BURMAN พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง BBS-801 ช้ัน 8 
คณะการจัดการและ

การท่องเท่ียว

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

M1102D : หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวระหว่ำงประเทศ  แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 2 ปริญญำ )

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

ระดับปริญญำโท

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง BBS-801 ช้ัน 8 
คณะการจัดการ

และการท่องเท่ียว

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210132 Mr. ZUMAN WANG พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง Qs 2-714 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M1201 : หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210110 นาย สรวิทย์ สมศรี พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

    24 ตุลาคม 2563      
สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

* ให้ผู้สมัครมาถึงห้องสอบ
ก่อนเวลา 09.00 น.

ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์2 

(ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเดิม)

1 6399210018 นาย ศุภมิตร วงศ์สูง

2 6399210085 นาย สหรัถ จันทรักษ์

3 6399210118 นาย ศุภกานต์ คล้ายกัน

4 6399210125 นาย ศักยภาพ อังคะนาวิน

1 6399210036 นางสาว จิรัชญา บุรีรัตน์

2 6399210042 นาย วัฒนา ทวีธรากุล

3 6399210045 นางสาว บุษราคัม ชัชวาลชาญชนกิจ

4 6399210047 นางสาว สรินยา นะวงค์

1 6399210053 นาย คุณัชญ์ อินทโชติ พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

 24 ตุลาคม 2563      
สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

* ให้ผู้สมัครมาถึงห้องสอบ
ก่อนเวลา 09.00 น.

ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์2 

(ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเดิม)

1 6399210024 นางสาว เปรมจิตร กรตุ้ม
2 6399210029 นางสาว ภรประภา จันทนา
3 6399210051 นาย ปวันวิทย์ แสงโสภิต
4 6399210052 นาย ปฐมพงษ์ พรธีระบูรณ์
5 6399210062 นาย รัชเดช เพชรเครือ

1 6399210082 นางสาว ปุณยภา บุญทนาวงค์ พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

 24 ตุลาคม 2563      
สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

* ให้ผู้สมัครมาถึงห้องสอบ
ก่อนเวลา 09.00 น.

ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์2 

(ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเดิม)

1 6399210006 นาย ยุทธการ รุ่งเจริญชัยวัฒน์

2 6399210088 นางสาว ชญานิษฐ์ สมพ้ืน

3 6399210129 นาย สิรวิชญ์ ทองศรีนุช

4 6399210141 นางสาว จิรัชญา พงศ์นภารักษ์

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

   24 ตุลาคม 2563      
สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

* ให้ผู้สมัครมาถึงห้องสอบ
ก่อนเวลา 09.00 น.

ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์2 

(ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเดิม)

M1403B : หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบเต็มเวลำ แผน ข

M1404B : หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข

M1406A : หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1406B : หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์2 

(ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเดิม)

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

 24 ตุลาคม 2563      
สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

* ให้ผู้สมัครมาถึงห้องสอบ
ก่อนเวลา 09.00 น.

ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์2 

(ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเดิม)

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

 24 ตุลาคม 2563      
สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

* ให้ผู้สมัครมาถึงห้องสอบ
ก่อนเวลา 09.00 น.

ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์2 

(ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเดิม)

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

  24 ตุลาคม 2563      
สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

* ให้ผู้สมัครมาถึงห้องสอบ
ก่อนเวลา 09.00 น.

M1402B : หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1401B : หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

ระดับปริญญำเอก
D1402A : หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำโท

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210117 Miss YUANYANG LIU พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 501D 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210098 นาง เบญญาทิพย์ กังวานสมวงศ์ พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 501D 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210078 นางสาว ปวรินทร์ โชติ พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้องประชุม 203 ช้ัน 2    
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210016 Miss YIRONG CHEN
2 6399210030 Miss XIAOXIA ZENG
3 6399210031 Miss QIN GONG

1 6399210043 Miss ZHAO QIN พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.
(หรือท่ีคณะก าหนด)

ห้อง QS1-503A
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210084 นางสาว รดา ค าชู พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง QS1-408
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210038 นางสาว สุธาสินี สุนทรชัย พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 501A 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210068 นาย สิปปกร ขันติกุล พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา 1
ช้ัน 4 

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210009 นาย เสกศิริ พรหมรักษา
2 6399210032 นางสาว สุพรรณี ศิริอาภาวิวัฒน์
3 6399210059 นางสาว ปวีณา พัวประเสริฐ
4 6399210065 นางสาว ปรินุช ปุษยปรีชาพันธ์ุ
5 6399210095 นาย ศราวุฒิ ฉมามหัทธนา
6 6399210107 นาย อัคคพงษ์ ตันติก าธน
7 6399210142 นางสาว ปาริฉัตร ขมักการ

1 6399210054 นางสาว กฤตภรณ์ สมค า
2 6399210087 นาย เอกพงษ์ เหมะธุลิน
3 6399210131 นางสาว นุจรินทร์ สายพิณ
4 6399210138 นางสาว ประไพพิมพ์ สุทธิมูล

ระดับปริญญำโท

D1508B : หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้  ไม่เต็มเวลำ  แบบ 2.1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะศึกษำศำสตร์

ระดับปริญญำเอก
D1503A : หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

D1503B : หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M1501A : หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1501B : หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)  ไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1505B : หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1506D : ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1507 : หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

(แบบออนไลน์)

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.

สอบแบบออนไลน์

M1510B : หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต หลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.
(หรือท่ีคณะก าหนด)

ห้อง QS1-503A
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น.

ห้องประชุม 203 ช้ัน 2
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

M1508 : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210008 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีประเสริฐ
2 6399210034 นางสาว นุชนารถ ริพิมพ์
3 6399210041 นางสาว เนตรนภา ไตรสาคร
4 6399210072 นางสาว ณัฐชา มะลิวัน
5 6399210076 นาย ปิยะวัฒน์ ภูษาทอง
6 6399210077 นาย สยาม วาหะรัมย์
7 6399210083 นางสาว วรรณพร ไกรนิวรณ์
8 6399210094 นาย โอภาส ราชวงษา
9 6399210097 นางสาว ณัฏฐนิตย์ สมปักษ์
10 6399210122 นางสาว ไพลิน เพ่ิมเพ็ชร์

1 6399210050 นาย ชัยวัฒน์ รักษ์กุศล
2 6399210100 นาย ธนพล วิศาลกิตติ
3 6399210101 นาย ภากร มงคลประภากร

1 6399210086 Miss MINYOUNG KIM
2 6399210123 นางสาว สุตาภัทร พัตรสงวน

1 6399210046 Miss FENGYUE ZHAO
2 6399210126 นางสาว พุธิตา ยินดี
3 6399210127 นางสาว กชกร ปิยะภักด์ิเมธี
4 6399210134 นางสาว ประภาภรณ์ ณรงค์ฤทธิเดช
5 6399210135 นางสาว วรรณิดา พลศักด์ิ
6 6399210140 นางสาว อังคณา สุริปัญโญ
7 6399210143 นางสาว กันธิชา พิชัยก าจรวุฒิ

25 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 17.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

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

M1702 : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1703 : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

25 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 17.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

25 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 17.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

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

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

25 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 17.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210073 นางสาว ชุติมา เหรียญรักวงศ์ พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

22 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะสหเวชศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M2301 : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210003 นาย ขจรศักด์ิ วีระวงศ์

2 6399210037 นางสาว นฤมล ศรีเสริม

3 6399210075 นาง รยา ยามเย็น

1 6399210020 นาย คฑาวุธ รักมิตร

2 6399210081 นางสาว จิตราภรณ์ สายสุพันธ์ุ

3 6399210139 นางสาว สุปวีณา พละศักด์ิ

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

19 ตุลาคม 2563
สอบสัมภาษณ์

เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง PH 410 ช้ัน 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะสำธำรณสุขศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M2401B : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2403B : หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

24 ตุลาคม 2563
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง PH 515 ช้ัน 5
คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210096 นาย พุทธ ศิลตระกูล พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

22 ตุลาคม 2563 
เวลา 13.00-16.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1

6399210120 นางสาว จุฑามาศ สุทาวัน พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

22 ตุลาคม 2563 
เวลา 13.00-16.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 6399210058 นางสาว ปุณญณิศรา ชุบศรี
2 6399210063 นางสาว อนงค์นาถ โคตรทอง
3 6399210104 นางสาว ปวีณวัชร์ ศรีรุ่งเรืองกิติ

M2501B : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

22 ตุลาคม 2563 
เวลา 13.00-16.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะเภสัชศำสตร์

ระดับปริญญำเอก
D2501A : หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์  แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำโท
M2501A : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210108 นางสาว สถาพร กีรต์ิพนาดร พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

21 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

 ห้อง QS2-510
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

1 6399210074 นาย ชาญวิทย์ สองห้อง พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

21 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น.

 ห้อง QS2-510
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M3101A : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3101D : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210028 นางสาว ณัฐณิชา ทีฆธนสุข พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง 303 
อาคารคณะโลจิสติกส์

1 6399210004 นาย ทัตเทพ สิงหนาท

2 6399210010 นาย ชยุต ภัครศุภพล

3 6399210019 นางสาว ธนัชชา ขลุ่ยประเสริฐ

4 6399210026 นางสาว ภัทรา วิวัฒนศร

5 6399210027 นางสาว พัชรี สุขแก้ว

6 6399210048 นางสาว กนกวรรณ อ่อนรักษา

7 6399210049 นางสาว ธัญญ์นภัส รุจิรัตน์ธีรกุล

8 6399210056 นางสาว ศรันย์พร เส็งพานิช

9 6399210067 นาย นโม สุทธิปรีชา

10 6399210092 นางสาว ธัญชนก กายทอง

11 6399210099 นาย อนิวรรตน์ ป้านส าราญ

12 6399210105 นาย สิทธิชัย นาสมวาส

13 6399210109 นางสาว พรสวรรค์ เอมอ าไพ

14 6399210133 นาย อภิชาต พิมพ์ตา

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง 303 
อาคารคณะโลจิสติกส์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะโลจิสติกส์

ระดับปริญญำโท
M3201A : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3201B : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210112 นาย กฤติภูมิ แวงภูลา สอบสัมภำษณ์และสอบข้อเขียน
หมายเหตุ : เป็นการสอบเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

เพ่ือแกัปัญหา โดยใช้ภาษา C หรือ
 Java เป็นหลัก (หากเป็นภาษาอ่ืน
ให้ติดต่อหลักสูตรก่อนด าเนินการ

สอบ)

24 ตุลาคม 2563
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง IF-212

อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

1 6399210039 นางสาว อภิญญา โลนไธสง สอบสัมภำษณ์และสอบข้อเขียน
หมายเหตุ : เป็นการสอบเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

เพ่ือแกัปัญหา โดยใช้ภาษา C หรือ
 Java เป็นหลัก (หากเป็นภาษาอ่ืน
ให้ติดต่อหลักสูตรก่อนด าเนินการ

สอบ)

24 ตุลาคม 2563
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง IF-212

อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ

ระดับปริญญำโท
M3301B : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3301C : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล แบบเต็มเวลำ แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210079 นาย ภาคภูมิ บุญป้ัน

2 6399210130 นาย ไมโค ซีกเลอร์

1 6399210025 นาย กิจธ์สพล โชคชุมสุวรรณ พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน

วันท่ี 25 ตุลาคม 2563

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ห้อง BS 7203

คณะวิทยาศาสตร์

1 6399210111 นาย ปุณยวีร์ การบรรจง พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 
เวลา  13.00-15.00 น.

ห้อง PY-202 
ตึกฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

1 6399210106 นางสาว วิไลรัตน์ อุบลวัตร พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

23 ตุลาคม 2563 
เวลา 10.00-12.00 น.

ห้อง BS-3104
คณะวิทยาศาสตร์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะวิทยำศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M3409 : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3411 : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

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

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

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

วันท่ี 22 ตุลาคม 2563  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมภาควิชา 
ห้อง C211

คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วิธีกำรสอบคัดเลือก วันและเวลำท่ีสอบ สถำนท่ีสอบ

1 6399210124 นางสาว อุบลวรรณา วะริวงศ์

2 6399210145 นาย สิทธิโชติ ทองขาว

1 6399210061 นางสาว ชุลีพร ฝาดสูงเนิน พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 6399210093 นางสาว เกตน์สิรี เทศประสิทธ์ิ พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 6399210070 นางสาว จิตติมา มุ่งรายกลาง

2 6399210071 นางสาว ปาณิสรา ศรีศฤงฆาร

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

M3504D : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3505B : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ  แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563  
คณะวิศวกรรมศำสตร์

ระดับปริญญำโท
M3502E : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3504C : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 13 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่  0158/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563


