
 
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๑๗๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 256๔  
----------------------------------- 

    

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.  
๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
 

  เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะเภสัชศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๑    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๒  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

         ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คณะ/วิทยาลัย  
จึงมีการก าหนดวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยทางเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย จะด าเนินการแจ้ง 
วันและเวลาที่จัดสอบรวมถึงวิธีการสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทราบ ตามเบอร์โทรศัพท์และท่ีอยู่อีเมล์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 
ในใบสมัคร                                                                             
                     ส าหรับผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกในบางคณะ/วิทยาลัย ที่จะต้องเดินทางมาสอบคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัย  
ให้เตรียมหลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
๒. ใบรับรองการศึกษาข้ันปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 
๓. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 

 
 



๒ 
 

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

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 
 



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210024 Miss SUPA MALAKAR

2 6499210059 นางสาว จิรัชญา วงษ์ส าราญ

1 6499210025 นาย กุลวรรธน์ สังข์ภาพันธ์
2 6499210058 นางสาว ธัญญาเรศ พรเจริญโรจน์
3 6499210079 นาย ปิยวัฒน์ แก้วมณี
4 6499210101 นางสาว มธุริน ราษฎ์บริรักษ์
5 6499210104 นางสาว อนัญญา ละม้าย
6 6499210114 Mr. HAO HAN
7 6499210143 นางสาว รวินท์นิภา ศรีไตรรัตน์
1 6499210022 นาย สถาพร สงนวล
2 6499210080 นางสาว ไพลิน บังคมเนตร
3 6499210093 นาย สืบพงษ์ เอ่ียมปคุณ
4 6499210096 นางสาว วรรณภา แก้วก่ิง
5 6499210100 นาย เพ่ิมศุกร์ ธรรมารักษ์
6 6499210161 นางสาว อรวรรณ ศรีคงรักษ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว D1101A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
แบบไม่เต็มเวลา แบบ 1.1

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 1



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210035 นางสาว สุพัตทรา วงษ์ดี

2 6499210043 Mr. JIANGXING ZHUANG

3 6499210060 Miss YANG XUEZHU

4 6499210074 นางสาว สายฝน เก้ือนุ้ย

5 6499210081 Mr. VY KHANG TRUONG

6 6499210106 นางสาว วรินทร์ยุพา พุฒมี

1 6499210010 นาย ธนู ดวงช่ืน

2 6499210136 นางสาว เจนจิรา มาล้น

3 6499210139 นาย ชวกร กฤษประจันต์

4 6499210150 นาย จีระศักด์ิ เอกอัครายุทธ

5 6499130021 นางสาว นวลทิพย์ ลาสา

6 6499130027 นางสาว วิรากานต์ พรย่ิง

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา แบบ
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

7 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

เอกสารแนบหมายเลข 2



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210003 นางสาว ณัฏฐนิชา ถือทอง

2 6499210047 นาย ปิยะ ถนอมรอด

3 6499210097 ร้อยโท โรจน์ธีรไนย ชยภูเบศ

4 6499210105 นางสาว มัลลิกา รุ่มสวย

5 6499210112 นางสาว รังสินี ไทเศรษฐวัฒน์กุล

6 6499210135 นาย ภาสกร ชูประดิษฐ

7 6499210140 นางสาว สกาว ศิรประภาพรสกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
D3401B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499210026 นาย ธีรพิชญ์ เกษมสุข สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

7 พฤศจิกายน 2564 

D3404A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499210071 นาย ณัฐดนัย ไชยลังกา สอบแบบ On-site 
และ สอบแบบออนไลน์

8 พฤศจิกายน 2564 
สอบข้อเขียน

(สอบแบบ On-site)
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องสอบ 103 
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์

(สอบแบบออนไลน์)
เวลา 14.00 - 15.00 น.

M3411B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499210125 นางสาว กานต์พิชา ศิริเจริญสมบัติ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

M3412 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบไม่เต็มเวลา 
(หลักสูตร 3 ปี) แผน ก แบบ ก 2

1 6499210017 นาย อิศรา แสนเจริญ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

คณะวิทยาศาสตร์ (1)

เอกสารแนบหมายเลข 4



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
คณะวิทยาศาสตร์ (2) M3413A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา แบบไม่เต็มเวลา 
(หลักสูตร 2 ปี) แผน ก แบบ ก 2

1 6499210107 นาย ไกรสิทธ์ิ ศุภโสภาพงศ์ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  เวลา 13.00-16.00 น.



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา M2201B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การออกก าลังกายและการกีฬา 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

1 6499210007 นางสาว กุสุมา พันคะชะ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

เอกสารแนบหมายเลข 5



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210039 นาย พีรวัชร มินตา

2 6499210078 นาย อติรุจ สุพรหม

1 6499210051 นาย สุทธิชัย สอ้ิงรัมย์

2 6499210121 นาย ปวริศร์ ศิริวัฒนเมธานนท์

3 6499210144 นาย เกียรติวิวัฒน์ บุญเก้ือ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

M3503A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

M3504D : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

เอกสารแนบหมายเลข 6



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
D1501A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499210159 Miss NA ZHOU สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

1 6499210062 Mrs. ZHENG QINGFANG

2 6499210155 นางสาว วรัญญา ปรีดาธวัช

D1502 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499210133 นางสาว ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธ์ุ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

D1503A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499210156 นางสาว ชรัณยภัทร์ วณิชย์นรากุล สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

1 6499210012 นางสาว ทัศนัย สูงใหญ่
2 6499210033 นางสาว นางสาวมาลินี ดีพิมาย
3 6499210068 นางสาว นันทิกร โพธิภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

D1501B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

D1506A : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

เอกสารแนบหมายเลข 7



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
D1507B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมินและ
สถิติการศึกษา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แบบเต็มเวลา แบบ 
2.1

1 6499210030 นางสาว กัลยา เปานาเรียง สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

D1508B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและ
การเรียนรู้ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) แบบเต็มเวลา  แบบ 
2.1

1 6499210123 นางสาว ณัฐธยาน์ เชาว์เฉลิมกุล สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

1 6499210009 Miss LU CAIMEI
2 6499210094 นางสาว วริษฐา อร่ามศิลป์

1 6499210090 นางสาว ชฎาพร ศรีวิพันธ์ุ
2 6499210117 นางสาว พิมพ์พิไล แหล่งหล้า 

1 6499210018 นาย วรศักด์ิ วินุราช
2 6499210054 นาย พงศกร ราชจักร์
3 6499210063 นางสาว ชลญา อุทัย

1 6499210016 นางสาว เอวา วานชอง
2 6499210119 นางสาว สมฤทัย ศิริบุญชู

M1505B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499210122 นาย อุดร ภักสุวรรณ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

M1503B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

M1504 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก2

M1502C : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู)
 แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษาศาสตร์ (2)

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210048 Mrs. LIYA SU
2 6499210049 Mr. BOHUI GAO
3 6499210095 Mr. HAO CHENG LUO

M1507 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 2

1 6499210103 นางสาว ช่อพกา เจริญอภิศักด์ิ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

1 6499210011 นางสาว ชิตาพัณณ์ อรรคฉัฐพงษ์
2 6499210013 นาย วรวิช สมบัติวงษ์
3 6499210126 นางสาว กมลชนก ตันติมาลา

1 6499210086 นางสาว กัญญกนิษฐ์ ผลสุข
2 6499210162 นางสาว อติญา ขจรกล่ิน

1 6499210034 นางสาว กันตพิชญ์ เอ่ียมส าอางค์
2 6499210042 นาง สายใจ ไกรศรีสินสุข
3 6499210066 นาย ญาณวโรตม์ ตปนียะทวีสาย
4 6499210067 นางสาว สุภาพร หล่ าเรือง
5 6499210069 นางสาว ชลนภา เหลืองรังษี
6 6499210089 นางสาว ธาราเพชร ขวัญช่ืน
7 6499210124 นางสาว ภัทร เรืองโอชา
8 6499210131 นางสาว สุรัตนา ช่วยแก้ว
1 6499210137 นางสาว พริสร ทัพธานี
2 6499210158 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญแย้ม

M1509A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1510A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน แบบเต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู)  แผน ก แบบ ก 2

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

M1506C : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

คณะศึกษาศาสตร์ (3)

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

6 พฤศจิกายน 2564 

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจ
และการเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210038 นาย เจริญสุข ศิริภักตร์
2 6499210045 นาย ก้องกิดากร หล้าพรหม
3 6499210046 นางสาว รมิตา วารนิช
4 6499210052 นางสาว วาสนา ก่ิงนอก
5 6499210055 นางสาว พรพิมล ทองสุทธิ
6 6499210057 นาง วรรณภา สังข์ทอง
7 6499210076 นางสาว บุษบา ท้วมจันทร์
8 6499210085 นาง นวพร วรรณาชัยสิทธ์ิ
9 6499210087 นางสาว ผกาทิพย์ แพทอง
10 6499210092 นาย ทยากร สุขขวัญ
11 6499210134 นางสาว จันทิมา ตรีเนตร์
12 6499210138 นางสาว เมธินี จงจิตร
13 6499210145 นางสาว ปวริศรา สังข์ทอง
14 6499210146 นางสาว ปณัฐนันท์ พุ่มศิริ
15 6499210147 Miss LINA ZHAO
16 6499210148 นางสาว ประภัสสร ศิริสุข
1 6499210061 นาย ณัฐพล วิเสโส
2 6499210065 นางสาว ศิริวรรณ พรมล้วน

คณะศึกษาศาสตร์ (4) M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชีพครู) แผน ข

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย 
ประเมินและสถิติการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210002 นางสาว ศิวพา สิริจามร

2 6499210077 นางสาว ฤทัยชนก ภู่พวง

3 6499210130 นางสาว ศิริภัททรา จุฑามณี

M2401B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499210004 ว่าท่ีร้อยตรี ธรรมฤทธ์ิ ขาวนวล สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

8 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.00-12.00 น.

1 6499210029 นาง พิมพ์วิไล สีหาบุตร

2 6499210050 นาย ชาญณรงค์ เกตุแก้ว

1 6499210099 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง

2 6499210141 นาย อภิชาติ สบายใจ

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00-12.00

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ D2403A : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

M2403A : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564 
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา13.00-15.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 8



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
คณะเภสัชศาสตร์ D2501A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ

การจัดการทางเภสัชศาสตร์  
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499210070 นางสาว ณีรนันท์ วีระพล สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

8 พฤศจิกายน 2564 

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

เอกสารแนบหมายเลข 9



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210005 นาย ธนากร บูรพิสิทฐิกุล

2 6499210006 นาย ชาญชัย พัชนี

3 6499210031 นางสาว พรวัฒนา วงศ์ชินศรี

4 6499210041 นางสาว ลัดดาเพชร สงจันทร์

5 6499210072 Miss HAIRONG Li

6 6499210073 Miss YUTONG PENG

7 6499210098 นางสาว รุ่งทิวา หมีสิลา

8 6499210102 นางสาว ชานิสรา เป้าเป่ียมทรัพย์

9 6499210110 นางสาว สิรีธร ก่ิงทอง

10 6499210116 นาย ชนานนท์ ทรัพย์ธนาดล

11 6499210120 Miss MIAOLIN HUANG

1 6499210056 นางสาว ธนาภรณ์ บ ารุงธรรม

2 6499210082 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์บูรณานนท์

3 6499210160 นางสาว จรัลรัตน์ สวัสด์ินะที

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

คณะโลจิสติกส์

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)
6 พฤศจิกายน 2564 

เอกสารแนบหมายเลข 10



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
1 6499210020 นาย ไกรสวัสด์ิ จงโชติชัชวาลย์

2 6499210021 นางสาว ปทิตตา วิสุทธิ

3 6499210053 นาย นริศ ถนอมสินทรัพย์

4 6499210083 นางสาว นรากร พวงพลอย

5 6499210151 นางสาว รุ่งทิวา หมีสิลา

1 6499210075 นาย ภาคภูมิ กัลปนาท

2 6499210115 นาย ศานิต สมบูรณ์

3 6499210118 นาย จตุรงค์ วุฒินาม

4 6499210132 นาย จักริน เอ่ียมพิจิตร

1 6499210008 Miss YUXUE FAN

2 6499210032 Mr. ZHEN WANG

1 6499210109 นางสาว กมลลักษณ์ แจ่มสอน

2 6499210111 นาย ไพบูลย์ เพ็ชรแก้ว

3 6499210153 นาย จุลดิศ สิตนารมย์

4 6499210157 Miss YAOJU HUANG

7 พฤศจิกายน 2564

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

7 พฤศจิกายน 2564

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

7 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

M1701A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร แบบ
ไม่เต็มเวลา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แผน ข

M1701B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ส าหรับผู้บริหาร
แบบไม่เต็มเวลา (เรียนวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์) แผน ข

M1702 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1703 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

7 พฤศจิกายน 2564

สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

เอกสารแนบหมายเลข 11



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก
วัน/เวลาและ

สถานท่ีจัดสอบ
D1801B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499210091 นางสาว ลัชนา สุระรัตน์ชัย สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564

M1801 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499210023 นางสาว พัทธนันท์ ชมภูนุช สอบแบบออนไลน์
(คณะฯ จะแจ้งเวลาและ

วิธีการสอบให้ทราบทางอีเมล)

6 พฤศจิกายน 2564

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0172/2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เอกสารแนบหมายเลข 12


