
 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  ๐๐๐๗/๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี 1) 

-----------------------------------    

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.  
๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๑) ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
 

  เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะโลจิสติกส์ 

         ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้บางคณะ 
/วิทยาลัย มีการก าหนดวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยทางเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย จะด าเนินการ
แจ้งวันและเวลาทีจ่ัดสอบรวมถึงวิธีการสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทราบ ตามเบอร์โทรศัพท์และท่ีอยู่อีเมล์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 
ในใบสมัคร  ส าหรับผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกในบางคณะ/วิทยาลัย ที่จะต้องเดินทางมาสอบคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัย ให้เตรียม
หลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 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  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

1 6599110042 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์สมบัติ
2 6599110043 นางสาว มณฑกาญจน์ ศิพัฒน์พงษ์
3 6599110070 นางสาว ปาณิสรา แพงไพรี
4 6599110017 Mrs. SOUPAPHONE MANIVONGSACK
5 6599110049 นางสาว วรรณกร สุวัฒน์เมธาชล
6 6599110033 นางสาว อภิรดี พันพิบูล

M1103B : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แบบไม่เต็ม
เวลา  แผน ข

7 6599110064 นางสาว ณัฐชา แก้วมณี จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

คณะการจัดการและ
การท่องเทีย่ว

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565

เอกสารแนบหมายเลข 1



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

D2101A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาต)ิ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แบบ 2.1

1 6599110041 นาง ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

27 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

2 6599110044 นาง ขัติยาภรณ์ จงกล
3 6599110065 นางสาว วันทกานต์ จุม่แปง
4 6599110074 นาย วุฒิชัย วิสัยวัฒนา
5 6599110091 นางสาว พิมพ์นารา นาใจ

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 2

6 6599110093 นางสาว จันทร์เพ็ญ แก่นการ

7 6599110022 นางสาว มนัสชนก สุบรรณ
8 6599110025 นาย ศิริศักด์ิ บัวโฮง
9 6599110036 นางสาว อรพินท์ สุทธิสหัส
10 6599110059 นางสาว พิมพ์สุภัค อุม่พิมาย
11 6599110073 นาย นเรนทร์ ใจปิง
12 6599110078 นาย อรรถพล โชคดี
13 6599110085 นาย เสกสรรค์ พรมโสภา
14 6599110094 นาย วิเชียร สมมะ

คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ

วธิกีารสอบทางอีเมลของ
ผู้สมัคร)

30 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

M2101A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบเต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

เอกสารแนบหมายเลข 2



15 6599110035 นางสาว เมธานี ผลอุดม

16 6599110047 นางสาว รวิกานต์ จันทะสิม

17 6599110028 นางสาว นารีนุช นาคกรี
18 6599110029 นางสาว พรรณิภา จัน่พา
19 6599110082 นางสาว กัญญก์มล ดีใจ
20 6599110095 นางสาว ปัทมนิภา ยาวิชัย
21 6599110097 นางสาว นิรมล รวมสุข
22 6599110003 ร้อยต ารวจโท พัชรวดี ชูสงค์
23 6599110032 นางสาว นงนภัส ศรหิรัญ
24 6599110062 นางสาว กุลธิดา พรทุมมี
25 6599110068 นางสาว ปาลิตา โพธิต์า
26 6599110069 นางสาว จารุวรรณ ดาขุนทด
27 6599110027 นางสาว จิราภัค สิงหตัน
28 6599110087 นางสาว สุภาพร แสงกุดเรือ

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

29 6599110067 นางสาว นันท์นภัส ท ามิตร

M2104B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

28 มกราคม 2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)

M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ

วธิกีารสอบทางอีเมลของ
ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

M2106A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

29 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

D1201 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110021 นาย ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ จัดสอบ ณ ทีต่ัง้
สอบสัมภาษณ์

(หรืออาจพิจารณาจดัสอบแบบ
ออนไลน์ โดยคณะฯจะแจง้ลิงค์
และวธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565
ห้อง Qs 2-714 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทย
ศึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

2 6599110084 นาย พิชคุณ อรรถเวชาสกุล จัดสอบ ณ ทีต่ัง้
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(หรืออาจพิจารณาจดัสอบแบบ
ออนไลน์ โดยคณะฯจะแจง้ลิงค์
และวธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565
ห้อง Qs 2-714 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สือ่สารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

3 6599110013 นางสาว ณัฏฐิณี วัธนะบูรณ์

M1202B : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สือ่สารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

4 6599110090 นาย สุรวิทย์ เพ็ชรสอาด

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

5 6599110077 นางสาว มัชฌมิาย์ วราวุฒิ จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

30 มกราคม 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ

วธิกีารสอบทางอีเมลของ
ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

D1401B : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 
แบบไม่เต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110080 นาย ธัช ขันธประสิทธิ์

M1401A : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมัน่คง แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

2 6599110079 นางสาว พรพรรณ กิจเจริญ

3 6599110010 นางสาว ธีราพร ทุมมานนท์
4 6599110019 นางสาว นริศรา เลิศสงคราม
5 6599110040 นางสาว กนกลักษณ์ บุญสร้าง
6 6599110056 นางสาว ภัคสรกัญญ์ เชือ่มเจริญพรกุล

M1405A : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

7 6599110055 นางสาว สุธินี โตสิงห์

8 6599110007 นางสาว รุ่งทิพย์ สุขสุพุฒ
9 6599110031 นางสาว เมวิกา ศศิวิมลกาล
10 6599110048 นางสาว เนปจูน จันทร์ศิริ
11 6599110072 นางสาว อาริญา จารุธงชัย
12 6599110089 นาย ช านิ ธนบริบูรณ์พงศ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมัน่คง แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

จัดสอบ ณ ทีต่ัง้
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(หรืออาจพิจารณาจัดสอบ
แบบออนไลน์ โดยขึน้อยูก่ับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 โดย

คณะฯจะแจ้งลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565
ห้อง POLAW2-603 
ตึกคณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์2
 (ตึกวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ

เดิม)

เอกสารแนบหมายเลข 4



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

D2201A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา กลุม่
วิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา  
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599110088 นาย สมยศ บ่อน้อย

M2201N : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา กลุม่
วิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการ
กีฬา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

2 6599110054 นาย คณวัฒน์ วัฒนด ารงชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

28 มกราคม 2565 
สอบข้อเขียน 

(On Site) 
เวลา 09.00 - 12.00 น.
29 มกราคม 2565 

สอบสัมภาษณ์
(ทั้งแบบ Online 
และ On Site)

เวลา 09.00 - 12.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์และ
จัดสอบ ณ ทีต่ัง้

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

(กรณีจัดสอบแบบออนไลน์ 
ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

เอกสารแนบหมายเลข 5



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และการจัดการ
วัฒนธรรม แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110051 Mr. XINYAO LI จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
ผู้สมัครชาวต่างชาติ น าเสนอ
แฟ้มสะสมผลงานศิลปะและ

การออกแบบ(PPT.) 
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน VooV

29 มกราคม 2565 
ห้อง AB-gs 208 ชัน้ 2
 อาคารคณะศิลปกรรม

ศาสตร์  

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

เอกสารแนบหมายเลข 6



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

D1506A : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110039 นางสาว นางสาวมาลินี ดีพิมาย จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจง้ลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 

D1507B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย 
ประเมินและสถิติการศึกษา (เรียนวันเสาร-์
อาทิตย)์ แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

2 6599110038 นางสาว กัลยา เปานาเรียง จัดสอบ ณ ทีต่ัง้
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(หรืออาจพิจารณาจดัสอบแบบ
ออนไลน์ โดยคณะฯจะแจง้ลิงค์
และวธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 
คณะศึกษาศาสตร์

M1501B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ ไม่เต็มเวลา แผน ข

3 6599110081 Miss WUQING WANG จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจง้ลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 

M1506A : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แบบเต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

4 6599110034 นางสาว ปัทมาภรณ์ มูลมาศ จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจง้ลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

เอกสารแนบหมายเลข 7



M1507 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

5 6599110060 นางสาว ทิพย์วิมล สุริวงศ์ จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจง้ลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สมอง จิตใจและการเรียนรู ้แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก2

6 6599110008 นาย พีรพล โพธิพ์ืช จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจง้ลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 

7 6599110001 นาย ญาณวโรตม์ ตปนียะทวีสาย
8 6599110006 นางสาว สิริภัทรา ปิดทอง
9 6599110014 Miss CHEN YUJUAN
10 6599110086 นางสาว หัทยา เจณวิทย์

11 6599110012 นาย วุฒิชัย โยธานันท์
12 6599110058 นางสาว อชิรญา วัฒนะ
13 6599110075 นางสาว กนกพร พานทอง
14 6599110083 นางสาว ปทุมทิพย์ ศรีสุข

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัย ประเมินและสถิติการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

15 6599110099 นางสาว ณัฐชยา รักษา จัดสอบ ณ ทีต่ัง้
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(หรืออาจพิจารณาจดัสอบแบบ
ออนไลน์ โดยคณะฯจะแจง้ลิงค์
และวธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ (2)

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก2

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจง้ลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับ
ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพคร)ู แผน ข

จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์และ

สอบข้อเขียน
(คณะฯจะแจง้ลิงค์และวธิกีาร
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

1 6599110004 นาย ปฐมพงษ์ หอมศรี
2 6599110057 นาย วรินทร ทิพารดี
3 6599110076 นาย ภัทรภณ แจ่มมิน
4 6599110098 นางสาว ธัญญพร เพชรยอด

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

5 6599110096 นางสาว อัจฉรา นาคะลักษณ์ จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

27 มกราคม 2565 

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสอบแบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วธิกีารสอบทางอีเมลของ

ผู้สมัคร)

29 มกราคม 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 8



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานทีจ่ัดสอบ

1 6599110002 นาย วรรธนัย ดิษฐปาน
2 6599110015 นางสาว ลัดดาเพชร สงจันทร์
3 6599110018 นางสาว รชนีกร เทียนด า
4 6599110052 นาย ธนาศักด์ิ ศรีแก้ว
5 6599110063 นาย อานนท์ ธรรมรักษ์
6 6599110066 นางสาว พิมพ์วรีย์ วิรุฬศรี
7 6599110092 นาย อนุรักษ์ บุญยโพธิ์

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุม่วิชา
วิศวกรรมโซ่อุปทาน แบบไม่เต็มเวลา
แผน ข

8 6599110050 นางสาว สุริยงค์ ทองมี

เอกสารแนบท้ายประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0007/2565 ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุม่วิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

คณะโลจิสติกส์ จัดสอบ ณ ทีต่ัง้
สอบสัมภาษณ์

29 มกราคม 2565 
ห้อง LOG303 

อาคารคณะโลจิสติกส์
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