
 
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๐๖๖/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี ๓) 
-----------------------------------    

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๓) ระหว่างวันที่  
๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๓) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
 
 

  เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ (จ านวน ๓ หน้า) 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๓ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๑    คณะสหเวชศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๒    คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๓    คณะโลจิสติกส์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๔    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๕    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑๘ หน้า) 

 

         ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้บางคณะ 
/วิทยาลัย มีการก าหนดวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยทางเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย จะด าเนินการ
แจ้งวันและเวลาที่จัดสอบรวมถึงวิธีการสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทราบ ตามเบอร์โทรศัพท์และท่ีอยู่อีเมล์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 
ในใบสมัคร  ส าหรับผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกในบางคณะ/วิทยาลัย ที่จะต้องเดินทางมาสอบคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัย ให้เตรียม
หลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

๑.บัตรประจ าตัว 
 เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



๒ 
 

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   ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรตัน์ วงศ์สุทธิธรรม) 
                                        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาการแทน 
                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130269 นางสาว กันตา หนูทิมทอง
2 6599130449 Miss XUEMEI XIA
3 6599130558 นางสาว ชวัลรัตน์ สีลาจารวัตร
4 6599130690 นางสาว อริสรา สหะรัตน์
5 6599130743 Mr. SORYA PICH
1 6599130039 นาย ชัชวาลย์ ฉายเจริญ
2 6599130266 นางสาว พจนีย์ หงษ์โต
3 6599130271 นางสาว ณัฐกานต์ ล้ีกิจเจริญผล
4 6599130310 Mr. MENGCAO LU
5 6599130393 Miss WANG YU
6 6599130488 นางสาว ศิริรัตน์ ยอดมณี
7 6599130497 นาย ศิรชัช จันทร์เล็ก
8 6599130528 นางสาว อริสรา วงษ์สมัน
9 6599130537 นางสาว พิชญา ยอดยาดี
10 6599130569 นางสาว วริศรา ปาณะวงศ์
11 6599130685 Mrs. LU YANG
1 6599130032 นางสาว ณัฐวดี แสงสากล
2 6599130540 นางสาว จันทร์จิรา เจริญพงศ์
3 6599130674 นางสาว พิญาภรณ์ ภัทรสิทธ์ิเจริญ
4 6599130740 นางสาว พรชนก ทุงจันทร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

M1103B : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แบบ
ไม่เต็มเวลา
แผน ข

คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบหมายเลข 1

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130598 นางสาว นวรัตน์ อธินุวัฒน์
2 6599130642 นางสาว อัญธิกา ปรัชญาอภิบาล

1 6599130120 นาง พิสมัย พุทธา
2 6599130446 นางสาว ชิชญา นาทรัพย์
3 6599130519 นางสาว ขวัญมนัส ปะนะทัง
4 6599130631 นางสาว กัญชร บุญราศรี
5 6599130671 นางสาว วิลาวัลย์ ผลบุญ
6 6599130696 นางสาว จันทราภรณ์ แรงใหม่
1 6599130117 นางสาว สุวิมล แย้มไสย
2 6599130431 นางสาว ศิรินภา ลาปะ

M2104B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599130122 นางสาว ศุภวรรณ มีเพียร สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

6 มิถุนายน 2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

6 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

M2102 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

7 มิถุนายน 2565
เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

6 มิถุนายน  2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130195 นางสาว ณัฐธิดา อุดมศรี
2 6599130249 นางสาว ณิชกุล ไข่มุกข์
3 6599130267 นางสาว ณัฐธิดา สมสวาท
4 6599130437 นางสาว ธิญาดา เวียงสิมา
5 6599130701 นางสาว ดรุณี ภูมิย่ิง

1 6599130255 นางสาว สุวนันท์ ลาพ้น
2 6599130517 นางสาว กุลธิดา พรทุมมี

1 6599130282 นางสาว พิมพ์มาดา สถิตย์พงษ์
2 6599130315 นางสาว นิภา นาพรม
3 6599130525 นางสาว วิลาวัลย์ ผลบุญ
4 6599130605 นางสาว อุมาภรณ์ ส่งชัย
5 6599130711 นาย ปณัยกร ถาวร

M2107E : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา Maternity
 Nursing and Midwifery
แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แผน ก 
แบบ ก 2

1 6599130530 นางสาว กรกนก ใจวงค์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1 6599130681 นางสาว JIALI XU
2 6599130682 Mrs. XIAOXIAO LIN

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)

7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

6 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

6 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2108A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)  School of Nursing,
 Wenzhou Medical University, China 
สาขาวิชา Matemity Nursing and 
Midwifery แบบเต็มเวลา (ชาวต่างชาติ) 
แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130607 Miss HUIWEI LI
2 6599130609 Miss YUAN HAN
3 6599130611 Miss YINAN WU
4 6599130615 Mrs. LIHUI NI
5 6599130627 Mrs. CHUNXIAO XIA
6 6599130630 Miss YAXI HUANG
7 6599130634 Mrs. QIONGLE WANG
8 6599130637 Mr. XIAOSONG JIANG
9 6599130640 Mr. JINZHU DAI
10 6599130641 Mrs. MENGSHI SUN
11 6599130644 Mrs. RONGRONG ZHOU
12 6599130647 Miss YUAN FANG
13 6599130673 Mrs. JIE LIU
14 6599130678 Mr. YINGFENG CAO
15 6599130684 Mrs. ZHU YA
1 6599130620 Miss JIAYI FU
2 6599130623 Miss LINGJIAO CAI
3 6599130633 Mrs. XIAONIUYUE XU
4 6599130643 Mrs. XIANZHU TU
5 6599130648 Mrs. SISI LIN
6 6599130670 Mrs. JUANJUAN WANG
7 6599130679 Miss QUANWEN CHEN

M2108D : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) School of Nursing,
 Wenzhou Medical University, China 
สาขาวิชา Psychiatric and Mental 
Health Nursing แบบเต็มเวลา 
(ชาวต่างชาติ) แผน ก แบบ ก 2

1 6599130629 Miss YUFAN HUANG สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

M2108B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)  School of Nursing,
 Wenzhou Medical University, China 
สาขาวิชา Adult Nursing  แบบเต็มเวลา 
(ชาวต่างชาติ)
แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์ (3)

M2108C : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) School of Nursing,
 Wenzhou Medical University, China 
สาขาวิชา Gerontological Nursing แบบ
เต็มเวลา (ชาวต่างชาติ) แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130211 นาย อาทิตย์ สว่างแจ้ง
2 6599130479 นางสาว ภาวินี พลสุวรรณ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M3102A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 
 แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แผน ก แบบ ก 2

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบหมายเลข 3

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599130404 Mr. ZENGLANG LU สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

1 6599130193 นางสาว อริศราภรณ์ เอเวอลีณ หนูจรเพชร
2 6599130252 นาย วิรชานนท์ ทีค า
3 6599130253 นาย อภิรักษ์ อรุณรัตน์
4 6599130424 นางสาว ศศิธร แสงเลข
1 6599130330 นาย ษรกฤต ผลลูกอินทร์
2 6599130657 นางสาว พิชญชานันท์ ล้ิมกุล

1 6599130020 นาย บริรักษ์ กุศลส่ง
2 6599130450 Miss XUEMEI XIA

1 6599130190 นางสาว รัชนีวรรณ สังข์เรืองยศ
2 6599130349 นางสาว ณัฐภัสสร กิตติกันตพงศ์ 
3 6599130476 นางสาว ธัญกมล ศรบุญทอง
4 6599130509 นางสาว กมลรัตน์ นพโสภณ

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

5 มิถุนายน 2565

M1204 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

M1202B : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D1401B : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง แบบไม่เต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130430 นาย กิตติชัย ขันทอง สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

D1402B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา
 แบบ 2.1

1 6599130228 พระ ปภังกร รีชีวะชีพกุล สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

1 6599130161 นางสาว ชญาภา แม่นศรแผลง
2 6599130163 นางสาว จีญดา สุขสวัสด์ิ

1 6599130279 นางสาว กุลจิรา นาคไทย
2 6599130409 ร้อยตรี ธัศศิษฏ์ ศิริรักษ์
3 6599130475 นางสาว กัญจน์ณิชา ลีละศาสตร์
4 6599130477 นาย ธิติวุฒิ เต็มวัด
5 6599130549 นางสาว เครือรัตน์ ใจเกรียงไกร

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M1401A : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(1)

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา
 แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบหมายเลข 5

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130292 นางสาว อินทิรา พิทยานุรักษ์
2 6599130323 นางสาว จิรสุตา บ่องเขาย้อย
3 6599130334 นาย ธนพงศ วรสีหะ
4 6599130440 นางสาว เนติมา พุ่มวิเชียร
5 6599130458 นาย นิธิบดินทร์ เป็งแก้ว
6 6599130639 นาย ศุภฤกษ์ ยศฐาศักด์ิ
7 6599130665 นางสาว รัชพัตร์ ยอดแก้ว
8 6599130709 นางสาว อ่ิงอ้อย เทพสุริน
9 6599130710 นาย ปิยะพงษ์ ชังช่ัว
10 6599130737 นางสาว ศรัณย์รัฐ เนาวอุไรรัตนา
1 6599130083 นาย นนทวัฒน์ ภู่ระหงษ์
2 6599130419 นางสาว อรวรรณ น่ิมธานี
3 6599130604 นางสาว ปิยธิดา ชัยรุ่งโรจน์สกุล

1 6599130077 นางสาว ฤทัยภัทร สินสุข
2 6599130081 นางสาว สมฤทัย มารศรี
3 6599130469 นาย ธนกร บุญเจือ

M1405A : นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599130635 นางสาว พิมพ์ชนก เรืองไพศาล สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1403B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง แบบเต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1402B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(2)

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบเต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130231 นางสาว ขัตติยาภรณ์ ประวิสารัตน์
2 6599130714 นาย กันต์ชล อรชร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(3)

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D3301A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599130464 นาย มานนท์ บุญบางยาง สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

เป็นการสอบเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพ่ือแกัปัญหา 
โดยใช้ภาษา C หรือ Java เป็นหลัก 
(หากเป็นภาษาอ่ืนให้ติดต่อหลักสูตร

ก่อนด าเนินการสอบ)

4 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียน

เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง IF-212
อาคารคณะ

วิทยาการสารสนเทศ

1 6599130188 นาย อัครเดช มอญเจริญ
2 6599130256 นาย อดิเทพ พรหมพา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M3301C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล แบบเต็มเวลา 
แผน ข

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

เป็นการสอบเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพ่ือแกัปัญ
หา โดยใช้ภาษา C หรือ Java 
เป็นหลัก (หากเป็นภาษาอ่ืนให้
ติดต่อหลักสูตรก่อนด าเนินการ

สอบ)

4 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียน

เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง IF-212
อาคารคณะ

วิทยาการสารสนเทศ

เอกสารแนบหมายเลข 6

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

M3404A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบเต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 1

1 6599130139 นาย รัชพล ประคองแก้ว

M3404B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบเต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

1 6599130520 นางสาว อริษา วรธงชัย

M3406A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบเต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 1

1 6599130547 นาย ชัยณรงค์ ล้ิมภักดีสวัสด์ิ

1 6599130318 นางสาว ฐิตา นาจาน
2 6599130505 นางสาว กมลภู สุขสวัสด์ิ
3 6599130506 นาย ติณณ์ สุวรรณเสถียร

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M3406B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบเต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

* ข้อสอบประกอบด้วยเน้ือหาวิชา
ชีววิทยา (Compbell Biology 10th
 Edition) และทักษะในการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

4 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม  Google Meet

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

5 มิถุนายน 2565 
เวลา 13.00 -16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ (1)

เอกสารแนบหมายเลข 7

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130584 นางสาว อริสรา กาญจนวรรณ
2 6599130713 นางสาว ปวิชญา ศรีกิจโรจน์

1 6599130124 นางสาว พรรษชล อินทะมาลี
2 6599130157 นาย ประภากร สมบุญมาก
3 6599130166 นางสาว วิไลลักษณ์ แซ่แต้
4 6599130181 นาย วันเฉลิม ม่ันจันทร์
5 6599130182 นางสาว วรรณนิศา สร้อยสาริกา
6 6599130184 นางสาว พิชามญช์ุ มาศงูเหลือม
7 6599130185 นางสาว อลิชา เมรุด
8 6599130186 นางสาว ธนพร บุญนิคม
9 6599130187 นางสาว กมลลักษณ์ วิทยสุทธาพร
10 6599130207 นาย กิรติพงษ์ เจริญสวัสด์ิ
11 6599130351 นางสาว กมลวรรณ กันภัย
12 6599130416 นาย วัฒนา บุตรสภาพ
1 6599130565 นางสาว พรชนัน รัตนะธรรมมากร
2 6599130571 นางสาว จรรยกร จิระโร
3 6599130577 นางสาว ธมนวรรณ อ่องรุ่งเรือง

M3409B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี แบบเต็มเวลา (ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ) แผน ก แบบ ก 2 (จัด
การศึกษาเป็นภาษไทยและภาษาอังกฤษใน
บางรายวิชา)

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

5 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00-16.00 น.

M3410B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ
 ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Google Meet
ท่ีลิงค์

 meet.google.com/iww-pfyb-
yz

4 มิถุนายน 2565 
เวลา 9:00-12:00 น.

M3408B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565 
เวลา 13.00-16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ (2)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D2201E : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
 กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออกก าลัง
กายและการกีฬา แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599130180 นาย ภาคภูมิ พิลึก สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

สอบข้อเขียน 
3 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น
สอบสัมภาษณ์

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.  

1 6599130283 Miss HAIFEI DAI
2 6599130291 Miss HUI CHEN
3 6599130293 Mr. WEICAI PENG
4 6599130295 Miss JIANHUA ZHANG
5 6599130320 Mr. GUIJUN LIANG
6 6599130328 Mr. KAI YANG
7 6599130329 Miss MAOXIANG WU
8 6599130342 Mr. NENG MA

M2201I : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออก
ก าลังกายและการกีฬา แบบเต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

1 6599130026 นางสาว ธารารัตน์ โค้วกิม สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

สอบข้อเขียน 
3 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น
สอบสัมภาษณ์

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M2201C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาการสอนทางการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

สอบข้อเขียน 
3 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น
สอบสัมภาษณ์

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 8

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130382 Mr. KAILUN GUO
2 6599130386 Mr. RONGXIAO SUN
3 6599130407 Mr. XITONG LIU
4 6599130413 Miss KE KUANG
5 6599130414 Mr. WENLONG ZHOU
6 6599130415 Mr. SIYU FEI
7 6599130536 Mr. JIALIN YANG

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (2) สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

สอบข้อเขียน 
3 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น
สอบสัมภาษณ์

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

M2201J : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาการสอนทางการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D3503C : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130672 นาย พินิจ ประเสริฐสังข์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M3501A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบเต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 1

1 6599130275 นางสาว ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์

1 6599130273 นางสาว พรรณพิมล วีระศิลปเลิศ
2 6599130370 นางสาว ดรุณี ทองสุข

M3502E : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599130420 นางสาว กนกภัณฑ์ มิตรวงศ์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

1 6599130369 นาย ชาลี เทพสกุล
2 6599130561 นาย อติรุจ สุพรหม

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1)

M3503A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M3501B : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบเต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบหมายเลข 9

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130027 นาย เกรียงไกร สุวรรณ
2 6599130051 นางสาว พิชญา ก าป่ันแก้ว
3 6599130097 นางสาว อรุโณทัย วงศ์ใหญ่
4 6599130098 นาย พลรัตน์ โกฎแสง
5 6599130141 นางสาว อชิรญา วัฒนะ
6 6599130401 นาย ปาริศ มณฑาทอง
7 6599130687 นาย ชัยวุฒิ เบ็ญเจิด
8 6599130715 นางสาว พันธิตรา แมลงภู่
1 6599130368 นางสาว สิรินทรา ยุระปักษ์
2 6599130591 นางสาว นงนภัส ลือชา

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565M3505B : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2) M3504C : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599120205 Mr. NENGXUAN SONG
2 6599120211 Mr. YUNPENG LI
3 6599120233 Mr. FENGXIANG ZHANG

1 6599130078 Miss AISI JIANG
2 6599130214 Mrs. QIANYUN LU
3 6599130216 Mr. YE LIU
4 6599130217 Miss LIN LI
5 6599130222 Miss MEMGTING YU
6 6599130223 Miss LUYI LIANG
7 6599130224 Mr. QIFAN WANG
8 6599130225 Miss YANFANG CHEN
9 6599130226 Mr. YIQIU LIU
10 6599130227 Miss XIANGYAN lI
11 6599130276 นาย ธีรชัย สีลาพรหม
12 6599130452 Mr. JINGHONG CHEN
13 6599130453 Miss HONG ZHAI
14 6599130455 Miss LUXIAN FENG
15 6599130457 Miss YUMENG SUN
16 6599130542 Mr. RIZHAO LIANG
17 6599130543 Mrs. HUIZI LV
18 6599130544 Mrs. XIAOYUN WU
19 6599130555 Mr. DECHENG HOU
20 6599130559 นางสาว ปารภา ยุระพันธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M1302 : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและ
การจัดการวัฒนธรรม แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

* น าเสนอแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ
และการออกแบบ(PPT.) สัมภาษณ์

ออนไลน์ผ่าน VooV

4 มิถุนายน 2565

คณะศิลปกรรมศาสตร์ D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และการ
จัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเชียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)
* น าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

ศิลปะและการออกแบบ(PPT.) 
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน VooV

4 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบหมายเลข 10

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D2301A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ แบบเต็มเวลา 
แบบ 1.1

1 6599130667 นางสาว วรพรรณ โรจนติรนันท์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565

M2301 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แบบเต็มเวลา
แบบ ก 2

1 6599130614 นาย นครินทร์ แววเนตรดี สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

คณะสหเวชศาสตร์ 

เอกสารแนบหมายเลข 11

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D2403B : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130485 นางสาว สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565
 สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-15.00 น.

M2401B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6599130377 นางสาว ศิริลักษณ์ สีค าคง สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

1 6599130014 นาย จิระศักด์ิ สิงห์ทอง
2 6599130057 นางสาว นริศา ฉิมเฉิด
3 6599130095 นาย วิชิต เกตุแก้ว
4 6599130105 นาย รวิภาส อักกะโชติกุล
5 6599130213 นาย สุรพล โคตรอาษา
6 6599130215 นาย ทรงศักด์ิ คงเจริญ
7 6599130362 นาย ศุภกร ทองเขาอ่อน
8 6599130668 นาย ธนิกรณ์ ลีเอ่ียม
9 6599130723 ว่าท่ีร้อยตรี มาวิน วารินทรา
1 6599130154 นางสาว เบญจมาศ นิลศิริ
2 6599130155 นางสาว อุไรวรรณ ตาฉาว
3 6599130389 นางสาว จิราพร นาคเรือง
4 6599130515 นางสาว นฤมล พรหมบุญ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

M2403B : สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก
 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

3 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
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เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

M3202A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบเต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก 2

1 6599130570 นาย รักไทย ฐานทองอรุณ

1 6599130104 นาย พีรวิชญ์ ภิบาล
2 6599130160 นางสาว สลักจิต ศรีค า
3 6599130246 นาย กฤติพงศ์ พุ่มหมอ
4 6599130268 นางสาว อารีรัตน์ บุญเติม
5 6599130425 นาย หัสสยา นกยอด
6 6599130445 นางสาว วรัญญา สร้อยจิตร
7 6599130708 นางสาว นุชนารถ บุญจริง
8 6599130719 นางสาว เหมือนฝัน บุติมาลย์
9 6599130741 นาย ปิยวัฒน์ ลอออรรถพงศ์
1 6599130047 นาย ณัฐพงศ์ เล็กอุทัย
2 6599130132 นางสาว ณิชชา เรืองรัมย์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

คณะโลจิสติกส์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบ ณ ท่ีต้ัง

4 มิถุนายน 2565
ห้อง LOG303 

อาคารคณะโลจิสติกส์

เอกสารแนบหมายเลข 13

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130244 นางสาว วรรณประภา เอ่ียมฤทธ์ิ
2 6599130272 นาย วชิรา โพธ์ิใส
3 6599130448 นาง พรทิพย์ พันธ์ุยุรา

D1801B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา แบบ
เต็มเวลา 
แบบ 2.1

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบ ณ ท่ีต้ัง

4 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์

ห้อง RMCS 200
สอบข้อเขียน 

ห้อง RMCS 103
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

เอกสารแนบหมายเลข 14

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D1501B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) Teaching English as
 a Global Language แบบเต็มเวลา แบบ 
2.1

1 6599130304 Mrs. VAN LE สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

D1502 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

1 6599130612 นางสาว รัตนา วิงวอน สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

D1504 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

1 6599130371 นางสาว ปภาดา นาวากาญจน์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

D1505 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา (เรียนวันจันทร์-วัน
ศุกร์) แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130258 นางสาว ณพิทชานันท์ เศวตวิฏสุทธ์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0066/2565 ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 3)

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

เอกสารแนบหมายเลข 15

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

D1506A : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130335 Miss NA ZHOU สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

D1508B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สมอง จิตใจและการเรียนรู้ (เรียนวันเสาร์-
วันอาทิตย์) แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599130429 นางสาว มิญช์ณิชา ยารสเอก สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

D1509. : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (เรียนวันเสาร์-วัน
อาทิตย์) แบบเต็มเวลา  แบบ 2.1

1 6599130179 นาง อ าพวรรณ กังวานพณิชย์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบ ณ ท่ีต้ัง หรืออาจ
เปล่ียนเป็นการจัดสอบแบบ

ออนไลน์
(หากพิจารณาจัดสอบแบบ

ออนไลน์คณะฯจะแจ้งลิงค์และ
วิธีการสอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

1 6599130112 Mrs. LINDA HORN
2 6599130203 นางสาว ณัฏฐวรรณ สายทอง
3 6599130243 Mr. YVES HERZ
4 6599130470 Mr. HUANG BAOYI
5 6599130487 นางสาว ปภานันท์ สะอาด

M1501B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ไม่เต็มเวลา แผน ข

1 6599130418 นางสาว ธนิตา ชิณโน

คณะศึกษาศาสตร์ (2)

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 6599130099 นาย ณัฐพล โทนะพันธ์
2 6599130238 นาย พิรพัฒณ์ พุ่มคง
3 6599130373 นาย พชรพล วนเทียน
4 6599130427 นางสาว จิตสุภา เส้งว่ัน
5 6599130736 นางสาว นภัส เพราะส าเนียง

1 6599130059 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ ปานม่ิง
2 6599130173 นางสาว ชุลีกร ทรัพย์ศรี
3 6599130387 นางสาว ณัฐชา วงษ์วัช
4 6599130426 นางสาว จันทิมา อรรถชัยยะ
5 6599130527 นางสาว ศิรินภา ราชวัตร
6 6599130603 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงศ์ ผิวข า
7 6599130686 นางสาว นรินทิพย์ ป่ันกลาง
1 6599130119 นางสาว อันธิกา พวงทอง
2 6599130669 นางสาว วิชชุดา เป็งยะสา

1 6599130297 นาย สันติ ดิษฐเจริญ
2 6599130548 นางสาว วรรณวิสา บุญชิต

1 6599130350 นางสาว แก้วธิดา คงซ่าน
2 6599130399 นาย รุ่งวิทย์ ตรงต่อธรรม
3 6599130421 นาย ธนพณ นาคข าพันธ์ุ
4 6599130423 นางสาว จิราภา อินทรวัฒนา
5 6599130651 นาย อโนชา สินธุนาคิน
6 6599130659 นาย พุทธรักษ์ มุลเมือง

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1503B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา (ไม่
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) แผน ก 
แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1507 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

คณะศึกษาศาสตร์ (3)

M1504 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1505B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1502C : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา (ไม่
รับใบประกอบวิชาชีพครู) 
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599130194 นางสาว อริศราภรณ์ เอเวอลีณ หนูจรเพชร สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

1 6599130050 นางสาว ธนวรรณ สีเข้ม
2 6599130136 นาย ภานุพงศ์ ศักด์ิวัฒนกุลชัย
3 6599130432 นาย ธีรุตม์ กวินปณิธาน
4 6599130546 นางสาว โซเฟีย อาเซ็งมาแบ

1 6599130075 นาย อัฑฒ์วรัชญ์ ถวิลไพร
2 6599130110 นางสาว ซานวาลา สุกุล
3 6599130514 นางสาว ญษา อิทธิกุลวัฒน์
4 6599130707 นางสาว อศิรพร สุนทรตรึก
1 6599130554 นาย วรกร สายสร้อย
2 6599130692 นางสาว กนกเพชร ขุนเพ็ชร์
3 6599130726 นางสาว ปวีณอร จิตพยัคฆ์

1 6599130126 นางสาว หทัยกาญ เขตบ้าน
2 6599130164 นางสาว ยุภา พันธ์สุภา
3 6599130201 นางสาว สิริพิมล บุญรักษา
4 6599130208 นางสาว สโรชา ชูศรีชัย
5 6599130442 นางสาว เพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
6 6599130444 นางสาว วรญา ทองสิงห์
7 6599130471 นาย อภิสิทธ์ิ โพธ์ิทอง
8 6599130567 นางสาว จุฑาทิพย์ รินแก้ว
9 6599130572 นางสาว ปนัดดา สลับสี
10 6599130573 นาย ธเนศ มะติมุ
11 6599130666 นางสาว วโรชา ปรีชาบัณฑิต
12 6599130691 นางสาว สุฒานันท์ ทองเกษร

M1509A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แบบเต็มเวลา
 แผน ก แบบ ก2

คณะศึกษาศาสตร์ (4)

M1510A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบไม่เต็ม
เวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
 แผน ก แบบ ก 2

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แบบไม่เต็มเวลา (ไม่
รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู) แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

13 6599130730 นางสาว พัชราภรณ์ วงศ์ค าพระ
14 6599130738 นางสาว จิราภรณ์ กันหาชัย
15 6599130749 นาย เกรียงไกร จันทร์กลม

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย ประเมินและสถิติการศึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6599130299 นางสาว พัทธ์ธีรา อุยนันทพิทักษ์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

1 6599130015 Mr. XIAOJUN LIANG
2 6599130049 นาย ภาคภูมิ เพชรภัทรางกูร
3 6599130087 นางสาว จิรภัทร ทองนพคุณ
4 6599130093 นางสาว ธัญพร กล่อมสกุล
5 6599130096 นางสาว วนัธญา พร้อมฉัตร
6 6599130107 นาง รุ่งอรุณ ชาปัญญา
7 6599130233 นางสาว วิภาพร รอดปาน
8 6599130234 นางสาว อ้อมดาว บุญสุขา
9 6599130300 นาย เสกสรร มาตวังแสง
10 6599130305 นางสาว วัชราพร อ่อนแพง
11 6599130314 นาย ปริญญา ศิริเตียวศรี
12 6599130337 นางสาว รุ่งทิวา ทองคล่ี
13 6599130364 นาง อังคณา วิชัยปะ
14 6599130462 นางสาว ณัฐกฤษตรา สุริยะลังกา
15 6599130499 นางสาว สุรภา ศิลาพลอย
16 6599130501 นาย ธนกร อังคประสาทชัย
17 6599130504 นางสาว สุภาพร คันโท
18 6599130508 นางสาว สุจิตรา บุตรสวรรค์
19 6599130522 นางสาว อัญชุลีย์ สังข์ทอง
20 6599130557 นาง นภาญุต์ อินกลม

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แบบไม่เต็มเวลา (ไม่
รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู) แผน ข 
(ต่อ)

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

4 มิถุนายน 2565

M1512A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 2

คณะศึกษาศาสตร์ (5)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน 

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

21 6599130594 นาย ปภังกร ยังเมือง
22 6599130601 นางสาว กุลธิดา ทับทิมศรี
23 6599130621 นางสาว ลักษณา ปานพันธ์ุ
24 6599130698 นางสาว หทัยรัตน์ ธัญญเจริญ
1 6599130001 นางสาว หทัยชนก แซ่ต๊ัน
2 6599130002 นาย ศตวรรษ วรสุทธ์ิ
3 6599130003 นางสาว จารุวัลย์ เจริญวุฒิวิทยา
4 6599130004 นางสาว กรกมล รัศมีดิษฐ์
5 6599130005 นาย วรรณเทพ ธนเศรษฐบ ารุง
6 6599130006 นางสาว สุภัสสร ล้ีไพร
7 6599130007 นาย เทวินทร์ เหมจามร
8 6599130008 นางสาว สุพพัตรา คนแรง
9 6599130009 นางสาว สุนิษา เกตุมาโร
10 6599130010 นางสาว ภัศรา บุญเจือ
11 6599130011 นางสาว อัจฉรา ทับกลัด
12 6599130012 นางสาว ยุพาวรรณ กล่ันเขียว
13 6599130013 นาย ปิยมินทร์ อาลีมินทร์
14 6599130016 นางสาว เรขวิภา ไชยสาร
15 6599130017 นางสาว สุพิชฌาย์ แอ่นปัญญา
16 6599130019 นางสาว เปรมสินี ธนุเมธ
17 6599130021 นางสาว เมธินี ช่างนอก
18 6599130022 นางสาว กนกวรรณ ทิพยจันทร์
19 6599130023 นางสาว เกศราภรณ์ ค าหาญ
20 6599130024 นางสาว อัมรา มารศรี
21 6599130025 นางสาว วนิดา ชัยอาษา
22 6599130028 นางสาว นภาพร สวัสด์ินะที
23 6599130030 นางสาว วนิตา สายสุด
24 6599130031 นาย เกียรติศักด์ิ ลาภขุนทด
25 6599130033 นางสาว ดรรชนี กาญจรัส
26 6599130034 นางสาว พัชรี ค าวิเศษ
27 6599130035 นางสาว ณัฐธิดา มังกร

M1512A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ก แบบ ก 2

M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

คณะศึกษาศาสตร์ (6) สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

28 6599130036 นาย สุระศักด์ิ โคตรสีลา
29 6599130037 นางสาว จารุวรรณ เกิดแก้ว
30 6599130038 นาย มงคล อ่ิมสุวรรณ
31 6599130040 นางสาว วิมวิภา โพธ์ิน้อย
32 6599130041 นางสาว พลอยไพลิน พุทธวงศ์
33 6599130042 นางสาว สุวนันท์ คงประเสริฐ
34 6599130043 นางสาว ณัฐฐา สว่างเมือง
35 6599130044 นางสาว ชณกทิพ การุณย์
36 6599130045 นางสาว นฤมล ภาษาลี
37 6599130046 นางสาว สินีณัฏฐ์ ฝักเครือ
38 6599130048 นาย รังสฤษฎ์ กล่ินหอม
39 6599130052 นาย กมล โพธิโชติ
40 6599130053 นาย วสันต์ พันธ์ทอง
41 6599130054 นางสาว นลินญา บุญเต็ม
42 6599130055 นางสาว รัชนีกร จิตร์กระจ่าง
43 6599130056 นาย สันติสุข หกยอด
44 6599130058 นางสาว อาภาพร มุระญาติ
45 6599130060 นางสาว นันธิยา ศรีบุดดา
46 6599130061 นาย ณัฐนนท์ เฟ่ืองนคร
47 6599130062 นาง ฐปนีย์ เจริญสุข
48 6599130063 นางสาว จิรัฐติกาล อินทมนต์
49 6599130064 นาง วันนิสา ประคองบุญ
50 6599130065 นางสาว Sunisa Suksai
51 6599130066 นางสาว ปิยนาถ อินทร์เจริญ
52 6599130067 นาย ยศศักด์ิ หีบไธสง
53 6599130068 นางสาว กฤตมน อุตตะโม
54 6599130069 นางสาว นุจรินทร์ สายพิณ
55 6599130070 นางสาว อรุณโรจน์ ปัดปอภาร
56 6599130071 นางสาว ศศิธร กมลมุณีรัตน์
57 6599130073 นางสาว รัตติยาพร ศรีบริบูรณ์
58 6599130076 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีเกษม

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

คณะศึกษาศาสตร์ (7) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

59 6599130080 นางสาว ณัฐชานันท์ ปัญญา
60 6599130082 นางสาว คัทลียา อนุมาตร
61 6599130084 นาย สมบุญ สุทธิวงค์
62 6599130085 นางสาว นางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล
63 6599130086 นาย ภาณุมาศ แป้นเดช
64 6599130088 นางสาว กาญจนา งอศร
65 6599130090 นางสาว วัจนีย์ ราณรงค์
66 6599130091 นางสาว วารุณี กุลรัตน์
67 6599130092 นางสาว อริศรา เสยกระโทก
68 6599130094 นางสาว บัณฑิตา คงประเสริฐ
69 6599130100 นางสาว ทัชชา แก้วฟอง
70 6599130102 นางสาว สัตยานันท์ อับดุลการี
71 6599130106 นางสาว นาตยา บุนนาค
72 6599130108 นางสาว กิตติยานันท์ ภิรมย์กิจ
73 6599130109 นาย นายสุธน พรมลี
74 6599130113 นางสาว ปรัชญา วงเปลียว
75 6599130114 นางสาว จีรภา แก้วการะเกตุ
76 6599130115 นาย ณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์
77 6599130118 นางสาว วนิดดา ลุนสแกวงศ์
78 6599130121 นางสาว กาญจนา ฮวดเส็ง
79 6599130123 นางสาว บุญนภา ทองล้ า
80 6599130125 นางสาว ศิริภา วงศ์ศรีแก้ว
81 6599130127 นางสาว กุลธิดา ผุดผ่องใส
82 6599130131 นาย ธนา บิขุนทด
83 6599130133 นางสาว ดวงใจ สุขพันธ์ุถาวร
84 6599130134 นาย สยาม พลายสุกแสง
85 6599130135 นาย วสุ อินตะนัย
86 6599130137 นางสาว ธารารัตน์ สามิภักด์ิ
87 6599130138 นางสาว พิมพ์ชนก ออมทรัพย์ทวี
88 6599130140 นาย เอนก มุกดา
89 6599130142 นางสาว นาตยา บีดิลและ

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

คณะศึกษาศาสตร์ (8)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

90 6599130143 นาย รชต กงซุย
91 6599130144 นางสาว จันทิมา รอดใส
92 6599130145 นางสาว ศศิพร คุ้มวงศ์ดี
93 6599130146 นาย อดิศักด์ิ บัวเผ่ือน
94 6599130147 นางสาว วิภาวรรณ หลับรัมย์
95 6599130149 นาย ทรงพล วงศ์พระราม
96 6599130150 นาย เอกราช เหล่ียมดี
97 6599130151 นาง ระพีภัทร ลายทอง
98 6599130152 นางสาว ปาลิตา ต่ิงแตง
99 6599130153 นางสาว อุรสา สุระประเสริฐ
100 6599130156 นางสาว มัญชุสา อุตทอง
101 6599130158 นางสาว กนิษฐา ศิริโฉม
102 6599130159 นางสาว สุทธาทิพย์ เขียวชะอุ่ม
103 6599130162 นางสาว พัณนิดา ม่ิงมิตร
104 6599130165 นางสาว วิสสุตา สุขพันธ์
105 6599130167 นางสาว รุ่งทิวา รัดท า
106 6599130168 นาย นรากร จรรยาสวัสด์ิ
107 6599130171 นางสาว เสาวภา ล่วงพ้น
108 6599130172 นางสาว อารยา กุกเรยา
109 6599130174 นางสาว ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ
110 6599130175 นาย อิสระ ผิวทอง
111 6599130176 นาย ปรีชาพล นวนสุทธ์ิ
112 6599130177 นางสาว รัตนากรณ์ วงศ์อริยกรณ์
113 6599130178 นาย วริทธ์ิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
114 6599130183 นางสาว รุ่งทิชา ต้ังธนานุกูลวัฒน์
115 6599130191 นาง พิมพ์พจี พัชรปัญญาพร
116 6599130192 นางสาว นางสาววิภาพรรณ ทุมเสน
117 6599130196 นางสาว จารุพักตร์ งามละมัย
118 6599130197 นางสาว อนันตา ไกรสินธ์ุ
119 6599130198 นางสาว จุฑามาศ เตชะภิญญาวัฒน์
120 6599130199 นางสาว พิชามญช์ุ ผูกพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ (9) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

121 6599130200 นางสาว บงกชพร หอมเหมือน
122 6599130204 นางสาว Haruthai Pakkhemayank
123 6599130205 นาง กาญจน์สิตา ไกรวุฒิกิติพงษ์
124 6599130206 นางสาว คัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
125 6599130210 นางสาว ชลชนากานต์ โพธ์ิรอด
126 6599130212 นางสาว สุภาพร แหล่ป้อง
127 6599130218 นางสาว ปุณยนุช วัฒนรังษี
128 6599130219 นาง สุนิศา ญาณวัฒน์
129 6599130220 นางสาว กนกพิชญ์ นาสมใจ
130 6599130229 นางสาว ฑนันชกร นามชาติ
131 6599130230 นางสาว สุธิดา ทองย่ิง
132 6599130232 นาย อรรถกร หาญสงคราม
133 6599130235 นางสาว มธุรส อดทน
134 6599130236 นางสาว ศิริพร บัวชม
135 6599130237 นางสาว เกษราภรณ์ มะปะโท
136 6599130239 นาย ณัฐณิวัฒน์ ไพสีขาว
137 6599130242 นางสาว ธิดาทิพย์ เอ่ียมเดิม
138 6599130245 นางสาว ศรุตยา กันทะวงศ์
139 6599130247 นาย สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักด์ิ
140 6599130248 นาง มนิดา ซุน
141 6599130250 นาย อัครพงศ์ ช่างนอก
142 6599130251 นาย สุชาติ แก้วปราณี
143 6599130254 นางสาว มนิศรา พวงพ้ัว
144 6599130257 นางสาว ก่ิงฉัตร ไชยริปู
145 6599130259 นางสาว โสรยา ลาภขจรกิจ
146 6599130260 นางสาว ภักวิภา มณีรัตน์
147 6599130261 นางสาว ศิริพร มากมี
148 6599130262 นาย พิพิธธานี โชติการ
149 6599130263 นางสาว จันทริกา เปสันเทียะ
150 6599130264 นางสาว จิราพร จันทร์น่ิม
151 6599130265 นางสาว เสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

คณะศึกษาศาสตร์ (10) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

152 6599130270 นางสาว สุพิชชานันท์ ทองอินทร์
153 6599130277 นางสาว ชิตสมัย พอกทรัพย์
154 6599130278 นางสาว อัฐอรวี อ่ าบางกระทุ่ม
155 6599130280 นางสาว สุกัญญา วิฤทธ์ิ
156 6599130281 นางสาว หทัยรัตน์ ตันหยง
157 6599130285 นางสาว ณัฐวดี จ๋ีมะลิ
158 6599130286 นางสาว ปฐมา ค าตา
159 6599130288 นางสาว จีรารัตน์ เหลาแตว
160 6599130290 นาย ธนวัฒน์ หงษ์สา
161 6599130294 นางสาว ศิริพร ถาเป็นบุญ
162 6599130298 นางสาว ปัทมา เฮงศรีธวัช
163 6599130301 นางสาว ภัคพิชา ต่ายเกิด
164 6599130302 นางสาว ศิริพร จงเพลินนภาพร
165 6599130303 นาย ชัยธวัช ช่างแกะ
166 6599130306 นางสาว ชนนิกานต์ มาพระลับ
167 6599130307 นาย ทศพร หงษาชาติ
168 6599130308 นาย กิตติศักด์ิ เย็นจัตุรัส
169 6599130309 นางสาว เบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
170 6599130311 นางสาว กัญญนัช สุบัติค า
171 6599130312 นางสาว ชลธิชา สุขส าราญ
172 6599130313 นางสาว สุดารัตน์ จันทเสน
173 6599130316 นางสาว รัชนู ศรีบุญมี
174 6599130317 นางสาว มนต์นภา สุดโสม
175 6599130321 นาย กฤษฎา อยู่คง
176 6599130322 นางสาว พรไพลิน ช่างหล่อ
177 6599130324 นาย ภานุวัฒน์ แก้วแสนสุข
178 6599130326 นางสาว นิตยา แก่นนวลศรี
179 6599130331 นางสาว วาสิตา บ ารุงสุนทร
180 6599130333 นางสาว ปพิชญา พิสุทธิพงษ์บูรณ์
181 6599130336 นาย ชมภูศักด์ิ พนากอบกิจ
182 6599130338 นาย กิตติกร พิมพ์ทอง

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

คณะศึกษาศาสตร์ (11)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

183 6599130339 นางสาว อัจฉราภรณ์ จันทวงค์
184 6599130340 นาง ภัทรานิษฐ์ จ าเนียร
185 6599130341 นางสาว พัทธ์ธีรา ก่ิงมาลา
186 6599130343 นาย นครินทร์ ค าโมนะ
187 6599130344 นางสาว อัญชลี เชนชัย
188 6599130345 นางสาว ศิรประภา ปาระเคน
189 6599130346 นางสาว จินตนา กาบบัวลอย
190 6599130347 นางสาว ศศิธร จันทมงคล
191 6599130352 นางสาว ปริตตา กองสุข
192 6599130353 นาย กิตต์ิธเนศ ภัทรนิธิธนาพงศ์
193 6599130354 นาย รัชคุปต์ อินทร์เพ็ชร
194 6599130355 นาย วิชัชชัย ศรีสงวน
195 6599130356 นางสาว กันตา สถาปนา
196 6599130357 นางสาว วัชราภรณ์ ทองสีเข้ม
197 6599130358 นาง รุ่งนภา เนินหาด
198 6599130359 นาย นพดล ศรประสิทธ์ิ
199 6599130360 นางสาว นางสาวรุสิตา เฮงน้อย
200 6599130361 นางสาว ปุณณดา แจ้งพลอย
201 6599130363 นางสาว อรสา กอนรัมย์
202 6599130365 นางสาว รวินันท์ กลมพันธ์
203 6599130366 นางสาว พัชราภาว์ ดวงจันทร์
204 6599130367 นางสาว อรทิชา บุญญะบุตร
205 6599130372 นางสาว ภัทรภร สุขสวัสด์ิ
206 6599130374 นาย ธีรวัฒน์ ปติสังข์
207 6599130375 นางสาว ชนัสนันท์ เช้ือหอม
208 6599130376 นาย ช านาญ ศรีสุข
209 6599130378 นาย วีระเดช ข าอ่ิม
210 6599130379 นางสาว ศุภลักษณ์ สุ่มแช่ม
211 6599130380 นางสาว อรอุมา คุ้มหอม
212 6599130383 นางสาว อภิชญา สวยสะอาด
213 6599130384 นางสาว ไพรวรรณ ม้าแก้ว

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

คณะศึกษาศาสตร์ (12) สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

214 6599130385 นางสาว นฤมล เพ่ิมลาภ
215 6599130388 นางสาว ธันย์ชนก มุกดาสนิท
216 6599130390 นางสาว อชิมา วีระปัญญาภรณ์
217 6599130391 นางสาว สุกรรณกาญจน์ วรค า
218 6599130392 นาย อนัน มันฑิกาวิท
219 6599130394 นางสาว อินทิรา อาวรณ์
220 6599130395 นางสาว วัณณิตา มหาวรรณ์
221 6599130396 นางสาว ภคอร บุญเลิศ
222 6599130398 นาง อังคณา วิชัยปะ
223 6599130402 นางสาว วิระดา กันยาประสิทธ์ิ
224 6599130403 นาย กีรติ อิงเสถียร
225 6599130405 นางสาว มณีรัตน์ เชิดชูวงค์สกุล
226 6599130406 นางสาว ปียภัสร์ รัตนาธรรม
227 6599130408 ว่าท่ีร้อยตรี อรุโณทัย สวัสดี
228 6599130410 นางสาว บุณฑริกา ยะสะนะ
229 6599130411 นาย สรวิช อินเรือง
230 6599130412 นางสาว ศศิธร ล้ิมสิทธิกุล
231 6599130417 นางสาว เฉลิมขวัญ น้อยแสง
232 6599130422 นางสาว ปรียนันท์ วิรุณพันธ์
233 6599130433 นางสาว ธันย์ณภัทร กล่าวรัมย์
234 6599130434 นางสาว เต็มพร ปัทธะนา
235 6599130435 นางสาว เนตรนภา สุขจิต
236 6599130436 นางสาว ฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
237 6599130438 นางสาว สุภาวิตา วารีศรี
238 6599130439 นางสาว จินดารัตน์ มุกธวัตร
239 6599130441 นาย ชนสรณ์ มาสุข
240 6599130443 นางสาว ภัทรินทร์ ทยะราษฎร์
241 6599130454 นางสาว ชฎาพร บินมิตตอร์
242 6599130459 นางสาว อภิญญา งามดี
243 6599130460 นางสาว กมลทิพย์ ด าศรีสวัสด์ิ
244 6599130461 นางสาว ทิพย์วรรณ จ าเนียร

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

คณะศึกษาศาสตร์ (13)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

245 6599130463 ว่าท่ีร้อยตรี จักรกฤษณ์ ศรีดาจันทร์
246 6599130465 นางสาว ชลธิชา อับดุลฟาก๊ะ
247 6599130466 นางสาว สุภัทรา ศรีทาพักตร์
248 6599130467 นาย เมธัส เจริญผล
249 6599130468 นางสาว ศศิธร เพชรนิล
250 6599130472 นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริเวช
251 6599130473 นางสาว สุวรรณภรณ์ อสิพงษ์
252 6599130474 นางสาว กัญญาภัค เสมานู
253 6599130478 นาย ทรงพล เสนานันท์สกุล
254 6599130481 นางสาว สุพิชฌาย์ เลิศสกุลภักดี
255 6599130482 นาย โชคทวี โสภาศรี
256 6599130483 นางสาว ณัฎฐิดา จิตธรรมมา
257 6599130486 นางสาว วริษฐา มนต์ขลัง
258 6599130489 นางสาว ชุติภา ย่ิงงาม
259 6599130490 นางสาว กัญญ์ณณัฐ มีทา
260 6599130491 นางสาว กมลฉัตร ไชยเอม
261 6599130492 นางสาว ธัญพิชชา แสงกล้า
262 6599130493 นางสาว ภัคจิรา นรสาร
263 6599130494 นาย โฆษิต ไลไธสง
264 6599130495 นาย ธนายุต จันทราเขต
265 6599130496 นางสาว นิศารัตน์ มหาวัน
266 6599130498 นางสาว ศิรประภา ภารัศมี
267 6599130500 นางสาว กรกนก กอแก้ว
268 6599130502 นาย อิทธิศักด์ิ อิทธิพิบูล
269 6599130503 นางสาว กัญญารัตน์ แก่นดี
270 6599130510 นางสาว สกาวรัตน์ สรรศรี
271 6599130511 นาย อุดมรัตน์ เชิดไทย
272 6599130512 นางสาว ไพรริน บุญเต็ม
273 6599130513 นางสาว วิลาสินี พลพุทธา
274 6599130516 นางสาว เตือนใจ มูลยะ
275 6599130518 นาย ธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
276 6599130521 นางสาว ผกามาศ วงษ์สวาทด์ิ

คณะศึกษาศาสตร์ (14) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

277 6599130523 นาย เกียรติศักด์ิ ชมภูราช
278 6599130524 นางสาว พิชญา ชุ่มใจ
279 6599130526 นางสาว เพ็ชรรัตน์ พรมบุตร
280 6599130529 นางสาว วารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง
281 6599130531 นางสาว เบญญาภา แซ่โก
282 6599130532 นาย อาทิตย์ ศิริจันทร์
283 6599130533 นางสาว ชฎาพร ผลประสาท
284 6599130534 นาย ธนากรณ์ สุขตน
285 6599130535 นางสาว ขวัญชนก บ าเพ็ญผล
286 6599130538 นางสาว ทัณฑิกา สุวรรณวงษ์
287 6599130539 นาย พิเชษฐ์พงษ์ ประเสริฐ
288 6599130541 นาย ธ ารงค์ เงาภู่ทอง
289 6599130545 นาย วสุวัฒน์ แก้วบุตรดี
290 6599130550 นาย ภัทร สอนชอุ่ม
291 6599130551 นางสาว วิภาดา ชรากลาง
292 6599130552 นางสาว วรรณภัสสร ถนอมจิตร์
293 6599130556 นาย เสรีภาพ ดอกสันเทียะ
294 6599130560 นาย วรภค ปรียานนท์
295 6599130562 นางสาว ฬาฬิตา วรรณอุดม
296 6599130563 นางสาว มาริสา วัฒนชัย
297 6599130564 นางสาว รุ่งนภา กองเกิด
298 6599130568 นางสาว ประทับใจ วงศ์ชาวจันท์
299 6599130574 นางสาว รชนีกร ขัติยนต์
300 6599130575 นาย วสิษฐ์พล ผ่องพักตร์
301 6599130576 นาย เกษม ขามสิทธ์ิ
302 6599130578 นาง อมีณา ทวีวัฒน์
303 6599130579 นาย วัชรพล กทิศาสตร์
304 6599130580 นางสาว ชรินทร์รัตน์ คล่องใจ
305 6599130582 นางสาว รสสุคนธ์ แก้วสอาด
306 6599130585 นาย สิกขา แก้วมาลา
307 6599130586 นาง รุ้งพัชกันฒ์ ธรรมปรีชาพร

คณะศึกษาศาสตร์ (15) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

308 6599130587 นางสาว ปภานัน มณฑาทิพย์
309 6599130588 นาย พงศกร แสงเพ่ิม
310 6599130589 นางสาว ชญาดา รัศมีงาม
311 6599130590 นางสาว ปวีณา นวลผ่อง
312 6599130592 นาย นัฐพงษ์ เอกวุธ
313 6599130593 นางสาว สุนิษา ประพันธ์
314 6599130595 นางสาว ธนาวีร์ เสนะเปรม
315 6599130596 นางสาว ศญาดา คงกุล
316 6599130597 นางสาว พรพิมล ประสานวงษ์
317 6599130599 นางสาว ทัศณีย์ แสวงรัมย์
318 6599130600 นางสาว เบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน
319 6599130602 นางสาว พารุ่ง โสตศรีทิพย์
320 6599130606 นางสาว นุชนาถ ร่วมจิตร
321 6599130610 นาย อาทิตย์ คณะนา
322 6599130613 นาย ฉัตรชัย สุกสิ
323 6599130616 นางสาว กาญจนา ชมชัย
324 6599130617 นางสาว ดารณี ค่าวา
325 6599130618 นางสาว ศจี ชัยอ านาจ
326 6599130619 นาย สมชาย ชิงชม
327 6599130622 นาย พงษ์ธนาฒย์ ทิพย์มงคล
328 6599130624 นางสาว สุกัญญา สกุลคง
329 6599130625 นางสาว ปริภาดา ฉิมมณี
330 6599130626 นางสาว ณฐิตา วงศ์ใหญ่
331 6599130632 นางสาว จิตลดา วารีชล
332 6599130636 นางสาว สุรีรัตน์ รอดเกตุกูล
333 6599130638 นาย ณัฐชนน สืบเสน
334 6599130645 นางสาว เมธิยา พ่ึงวงษ์
335 6599130646 นาย กิตติศักด์ิ จ้อยสุข
336 6599130649 ว่าท่ีร้อยตรี ธีระชัย แก้วกิติ
337 6599130652 นางสาว ปนิทัสน์ ไชยหะนาม
338 6599130654 นาย ณัฐวัฒน์ ชัยอ่อน

คณะศึกษาศาสตร์ (16) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

339 6599130655 นาย ภัทรพล เจริญเมือง
340 6599130656 นางสาว บงกช ศิริบงกช
341 6599130662 นางสาว พิมพ์วิภา ปรีชาโชติ
342 6599130663 นางสาว วิชุดา วงศ์เจริญ
343 6599130664 นาย ธนชัย อาศัยรัตน์
344 6599130675 นางสาว ศุภิสรา ตะวัน
345 6599130676 นางสาว ธิดารัตน์ ทักษ์คีรี
346 6599130680 นางสาว นุสรา แซ่ฟู
347 6599130683 นางสาว จันทร์จิรา สุขสิงห์
348 6599130688 นาย อภิวันท์ โพธ์ิแก้ว
349 6599130689 นางสาว จีราวรรณ ศรีอริยานนท์
350 6599130693 นาย รชต ภูปาทา
351 6599130694 นาย ชัยนันท์ ยะคะเรศ
352 6599130695 นาย กิตติพงษ์ อ่วมหมี
353 6599130697 นางสาว ศศิธร แข็งแรง
354 6599130700 นางสาว พัชรียา รสฟุ้ง
355 6599130702 นางสาว ขนิษฐา เกิดกุรัง
356 6599130703 ว่าท่ีร้อยตรี ทรงวิทย์ รอนไพริน
357 6599130704 นาย สรวิศ เสริมพล
358 6599130712 นางสาว สุทธิชา พรหมเมตตา
359 6599130717 นาย พงศธร ค าใสหลอด
360 6599130720 นาย วิศิษฐ ศรีสุข
361 6599130721 นางสาว อิศราภรณ์ ไชยบุตร
362 6599130722 นางสาว ชญานี ศรีสมพงษ์
363 6599130725 นางสาว รุ่งนภา ฆ้องไชยภูมิ
364 6599130727 นางสาว ธิดาพร บุญคู่
365 6599130728 นาย อโนชา สะอาดตา
366 6599130729 นางสาว กนกพร จันมา
367 6599130731 นางสาว บุศรินทร์ ธีระศักด์ิสกุลชัย
368 6599130733 นางสาว ศิรินภา ต่ิงต้อย
369 6599130739 นางสาว สุนิสา จากพิทาน

คณะศึกษาศาสตร์ (17) M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

370 6599130742 นาย นนทพร พิมพ์นนท์
371 6599130745 นางสาว ยุวดี โกตูม
372 6599130746 ว่าท่ีร้อยตรี วรกฤดา เรือนมูล

บดีเดชากัญชลิกานางสาว6599130747373

M1512B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

คณะศึกษาศาสตร์ (18) 4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน
ณ อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

* ให้ผู้สมัครสอบแสดงผล
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 
ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผล
ตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 
ชม. ก่อนเวลาสอบ โดยดู

รายละเอียดห้องสอบได้ท่ีเพจ
 Facebook ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ในวันท่ี 2 มิถุนายน

 พ.ศ. 2565

สอบข้อเขียน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2565
และจัดสอบสัมภาษณ์

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ให้กับ

ผู้ท่ีสอบข้อเขียนผ่าน

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)
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