
 
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๑๓๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 256๕  
-----------------------------------    

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่  
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
 
 

  เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะบริหารธุรกิจ (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

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

         ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้ 
บางคณะ/วิทยาลัย มีการก าหนดวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยทางเจ้าหน้าที่คณะ/ 
วิทยาลัย จะด าเนินการแจ้งวันและเวลาที่จัดสอบรวมถึงวิธีการสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทราบ ตามเบอร์โทรศัพท์ 
และท่ีอยู่อีเมล์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร  ส าหรับผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกในบางคณะ/วิทยาลัย ที่จะต้องเดินทาง 
มาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย ให้เตรียมหลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 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   ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรตัน์ วงศ์สุทธิธรรม) 
                                        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาการแทน 
                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานท่ีจัดสอบ

M1102A : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599210029 นางสาว หทัยพันธน์ ปะโพเทติ

1 6599210073 นางสาว มนัสนันท์ ไตรติลานันท์
2 6599210117 นาย รามิล ล าพล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

M1102B : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

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

D2101B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599210102 นางสาว JENNY OJHA สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

28 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

1 6599210087 นาย พนมพร เหล่าบุตรศรี
2 6599210166 นางสาว ชนิสรา เห็นประเสริฐ

1 6599210012 นางสาว พัทธนันท์ เทียนทอง
2 6599210017 นางสาว สร้อยสุดา ศรศิลป์
3 6599210023 นางสาว ฉันทนา ลาดนาจันทร์
4 6599210042 นาง กาญจนา ชัยประเสริฐสุด
5 6599210053 นางสาว วราภรณ์ สอนกล่ิน
6 6599210155 นางสาว ปณิจตา สินเปีย
7 6599210161 นางสาว เจนจิรา แดงศรี
1 6599210072 นาย พนมพร เหล่าบุตรศรี
2 6599210083 นาง บุญพบ กล้าขยัน
3 6599210133 นางสาว นงลักษณ์ คงดีเพียร
4 6599210156 นางสาว จีรภา เทพกระโทก

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

M2104A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2
M2104B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ
 ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

28 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

28 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

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

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทย
ศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599210022 นาง LIPENG HE สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

29-30 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เวลา 08.00 - 12.00 น.

ห้อง Qs 2-714 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

M1206A : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599210058 นาย พิบูล ชัชวานิชย์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

เอกสารแนบหมายเลข 3
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานท่ีจัดสอบ

1 6599210016 นางสาว วรินทร ชวนขุนทด
2 6599210025 นางสาว จินตนา จันทร์ทอง
3 6599210034 นาย กฤษดา รุ่งสีทอง
4 6599210063 นาย ณัฐวีร โรจนัย
5 6599210074 นางสาว เหมือนแพร โพธิราช
6 6599210099 นางสาว แสงอุษา ช่ืนนิโรธ
7 6599210113 นาย เกรียงศักด์ิ จัดสนาม
8 6599210114 นาย ภู ศิริโชค
9 6599210121 นาย จิรภัทร จรัส
10 6599210137 นาย พูนศักด์ิ มังกรแสงแก้ว

M1402B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

1 6599210126 นาย พิสิฐพงศ์ ยงเสมอ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

M1403B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 
แบบเต็มเวลา แผน ข

1 6599210054 นางสาว สวรินทร์ อิงคยะกุล สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (1)

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

  29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 4
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานท่ีจัดสอบ

M1404A : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599210024 นางสาว ศิริลักษณ์ รัตนวารี สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

1 6599210006 นางสาว อ าพร แซ่โง้ว
2 6599210026 นางสาว สุดารัตน์ มะกรูดอินทร์
3 6599210033 นางสาว โฉมสุดา แสงศรี
4 6599210139 นาย ธนโชติ ต้ังบุญอักษร
5 6599210140 นาย ภานุพงษ์ มีจิต
6 6599210169 นางสาว ณัฎฐกานต์ จตุรภัทร์

M1406A : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599210168 นางสาว นภนัฏ นวลใย สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

1 6599210001 นางสาว เกตณ์นภอร หัดถาดล
2 6599210032 นาย พันธวัฒน์ นุสโร
3 6599210057 นาง ปรีชญา พิมพ์สัย
4 6599210060 ว่าท่ีร้อยตรี กิตต์ิธนัตถ์ ธีระวิทย์
5 6599210090 นาย กิตติพงษ์ ปาลีกุย
6 6599210092 นางสาว เชอร่ี อาจย่ิงยง
7 6599210101 นางสาว ณัฏฐ์วรัชญ์ เผ่าผม
8 6599210111 นางสาว พิสุทธิณี ปล่ังกลาง
9 6599210115 นางสาว ศศิภา ขวัญอ่อน

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (2)

M1406B : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา 
แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

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

10 6599210118 นาย กฤติพงศ์ เกษกมล

11 6599210129 นางสาว จิตติมา แซ่ปัง

12 6599210151 นางสาว ชวัลรัตน์ เจตน์พงศธร

13 6599210152 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย รูปโอ

14 6599210153 นาย ภัทระ มีวงศ์
15 6599210163 นางสาว สมพร อุปถัมภ์
16 6599210176 นางสาว วิภาวี แย้มกลีบ

M1406B : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (3)

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา13.00-16.00 น.

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

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

M3301A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

1 6599210135 นาย ยศพนธ์ บุญรัตนเนตร สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

หมายเหตุ : เป็นการสอบเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
เพ่ือแกัปัญหา โดยใช้ภาษา C 
หรือ Java หรือ Python เป็น

หลัก (หากเป็นภาษาอ่ืนให้
ติดต่อหลักสูตรก่อน

ด าเนินการสอบ)

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

9.00 - 12.00 น.
ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.
ห้อง IF-212

อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 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

D3401B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599210037 นางสาว พิมใจ สุวรรณวงค์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

28 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 9.00-12.00 น

D3402A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599210081 นาย ศุภศิลป์ เฟ่ืองฟุ้ง สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เวลา 13.00-14.00 น.

D3405A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599210028 นาย อศลย์ มีนาภา สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 10.00-12.00 น.

1 6599210019 นาย สิทธิโชค ธีรชธัชธนกร
2 6599210124 นาย พุทธรักษ์ เสนานาค
3 6599210131 นาย ชญานนท์ เช่ียวกิจ

1 6599210009 ร้อยต ารวจตรี ศุภพัชญ์ เพชรดี
2 6599210079 นางสาว กานต์ธิดา บุญญาพงศ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

M3406B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริช
ศาสตร์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M3409C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
แบบเต็มเวลา (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) แผน ข 
(จัดการศึกษาเป็นภาษไทยและภาษาอังกฤษในบาง
รายวิชา)

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 9.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

30 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เวลา 9.00-12.00 น

คณะวิทยาศาสตร์ (1)

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

M3411 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6599210084 นาย ฐิติวัฒน์ มาตฤปโยธร สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
(หากมีความจ าเป็น 

อาจพิจารณาจัดสอบแบบ
ออนไลน์)

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 
สอบข้อเขียน

เวลา 9.00-11.50 น. 
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 -15.50 น.
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 ห้อง BS 7203

M3413A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ศึกษา แบบไม่เต็มเวลา (หลักสูตร 2 ปี) 
แผน ก แบบ ก 2
(เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 65)

1 6599210160 นาย นันทชัย นวลสอาด สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม 2565   
เวลา 13.00-15.00 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

D2201B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา กลุ่ม
วิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา แบบเต็ม
เวลา 
แบบ 1.1

1 6599210070 นางสาว นราดาปวีณ์ หม่ันเขตกิจ

D2201I : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา กลุ่ม
วิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

1 6599210091 นางสาว สรินญพร หิมกร

M2201K : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออกก าลังกาย
และการกีฬา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599210159 นาย วัชโรธร มีลาภ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์
(หากมีความจ าเป็น 

อาจพิจารณาจัดสอบแบบ
ออนไลน์)

28 ตุลาคม 2565 
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00 - 12.00 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.30 - 15.00 น.
 ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์
(หากมีความจ าเป็น 

อาจพิจารณาจัดสอบแบบ
ออนไลน์)

28 ตุลาคม 2565 
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00 - 12.00 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.30 - 15.00 น.
 ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

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

M3501A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

1 6599210040 Mr. QINGYU QIAN สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.00 น.

M3502B : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6599210007 นางสาว ณัฐพร ศิริบรรลือหาญ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.00 น.

1 6599210062 นาย ทศพล จันทร์ละออ
2 6599210064 นาย ธาวิน สะมะทอง

M3504A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ  แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6599210125 นาย ณัชพล ล้ิมภักดี สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.00 น.

1 6599210015 นาย โยธิน บ ารุงศิลป์
2 6599210096 นาย ศรธรรม ศิริไพบูลย์
3 6599210119 นาย ศรัณยู เริญกาศ
4 6599210149 นางสาว ณัฐวีณ์ ฐานิตาศิริมงคล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

M3503B : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  แบบเต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

M3504C : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.00 น.

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

D1501B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
Teaching English as a Global Language 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599210003 นางสาว วราภรณ์ ธีระศักด์ิ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

1 6599210107 นาย กฤตพลลภ์ คิรินทร์

2 6599210148 นางสาว ม่ิงขวัญ ผลมูล

D1506A : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599210116 นางสาว สุกัญญา เคลือบแก้ว สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

1 6599210075 นาย กานต์ เกตุจินากูล
2 6599210141 นางสาว น้ าฝน พิทักษ์โรจนกุล
3 6599210154 นาย สุรเชษฐ์ พินิจกิจ

D1509. : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) แบบเต็มเวลา 
 แบบ 2.1

สอบข้อเขียน 29 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

D1503A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบเต็มเวลา (รับท้ังนิสิต
ไทยและนิสิตต่างชาติ) แบบ 1.1

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

คณะศึกษาศาสตร์ (1)
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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

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) Teaching English as a Global 
Language ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

1 6599210123 นางสาว อภิสรา อยู่แก้ว

M1501B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) Teaching English as a Global 
Language ไม่เต็มเวลา แผน ข

1 6599210172 นางสาว สมชนก ศรส าราญ

1 6599210085 นาย ปฐมวงศ์ ค าบุศย์
2 6599210112 นาย ยศภัทร คิดถูก

1 6599210008 นางสาว ปิยธิดา ชัยรุ่งโรจน์สกุล
2 6599210018 นางสาว โสมนภา ขันโท
3 6599210120 นางสาว ลดายุ โชเภการ
4 6599210164 นางสาว ศศิวรรณ ดีหลาย

M1505B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599210039 นางสาว วัณณิตา มหาวรรณ์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

1 6599210005 Mr. ZHU LIU
2 6599210095 Miss SONG HANJUN

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565คณะศึกษาศาสตร์ (2)

M1506A : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบเต็มเวลา  
แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

M1503B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Google Meet
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

M1504 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

ผ่านระบบ 
Zoom Clound Meetings
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม 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

1 6599210002 นางสาว นัจนันท์ สุวรรณโมลี
2 6599210056 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรมหา
3 6599210059 นาย ฐานิส ยูถะสุนทร
4 6599210067 นางสาว ชุติรัตน์ โตหม่ืนไวย

M1506D : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข

1 6599210050 นางสาว รัชนีวรรณ สังข์เรืองยศ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

1 6599210010 นางสาว สาลินี จริตไทย
2 6599210038 Mrs. JUAN DU
3 6599210082 นางสาว วิรัชยา โคเสนา
4 6599210097 นาย จีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง 
จิตใจและการเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม พ.ศ.2565

คณะศึกษาศาสตร์ (3) M1506B : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร )

29 ตุลาคม 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

คณะสหเวชศาสตร์ D2301A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599210170 นางสาว ณัฐธิดา ค าพวง สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

28 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
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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

1 6599210004 นางสาว วราภรณ์ โพธิพัฒน์
2 6599210046 นางสาว ภัทราภรณ์ เกตุแก้ว
3 6599210052 นางสาว สาริยา แสงมา
4 6599210066 นางสาว จารุจินดา ค าวิลานนท์
5 6599210080 นางสาว นิภาพร ปัญญา
6 6599210103 นางสาว สุจิตรา จงปัตนา
7 6599210106 นาย ภูพิรัศ ทิพย์วงษ์ทอง
8 6599210143 นางสาว อาทิตยา ขันติยะ
9 6599210146 นางสาว นภาภรณ์ มณีฉาย
10 6599210147 นางสาว วาสนา ทวีวงษ์
11 6599210158 นางสาว วัลยา ย่ิงสกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

28 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

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

คณะเภสัชศาสตร์ M2501A : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

1 6599210144 นาย รัฐนันท์ ไทยตรง สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

28 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

เอกสารแนบหมายเลข 12

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 6599210069 นางสาว อัญชณา คุ้มญาติ
2 6599210088 นาย พีรณัฐ สุนย์ตะคุ
3 6599210142 นางสาว ปวิชญา ศรีกิจโรจน์
4 6599210175 นางสาว ศุภิสรา ศรีวงษ์ชัย
1 6599210011 นาย อมรเทพ กิจเดช
2 6599210013 นางสาว กุสุมา เกาะชัย
3 6599210014 นาย ฉัตรทวิช พานทอง
4 6599210020 นางสาว ณัฐณิชา ศิริพัฒนกุล
5 6599210021 นางสาว รุจิรา ก้องเวหา
6 6599210027 นาย พงศ์ธนากร ประกอบนา
7 6599210036 นาย ชิดชัย ศรีวนิชยอดชัย
8 6599210051 นาย วีรวัชร์ พรนิธิวรกิตต์ิ
9 6599210076 นาย นิกรณ์ ยาวิชัย
10 6599210098 เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร
11 6599210108 นางสาว ชนากาญจน์ สุขวารี
12 6599210122 นาย บุญส่ง ว่องไว
13 6599210127 นางสาว วารินทร์ หนูเมือง
14 6599210128 นาย ฌานิศร ด่วนแสง
15 6599210130 นาย ปรเมศร์ จาดกรุด
16 6599210132 นางสาว ภาวิณี ประวัติยากูร
17 6599210134 นาย พฤกษา ยอดรัตน์
18 6599210136 นางสาว เบญญทิพย์ เหลืองทองศรี
19 6599210138 นางสาว วรดนู โพธ์ิทองนาค

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะโลจิสติกส์

คณะโลจิสติกส์ (1)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

M3202A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

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

20 6599210145 นางสาว ศุภรา หินเกิด
21 6599210162 นาย ยศ สหัสดี
22 6599210165 นาย เดชพล นิยมการ

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาวิศวกรรม
โซ่อุปทาน แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

1 6599210061 นางสาว ธนัชสรษ์ ปิยมงคลรัศมี

คณะโลจิสติกส์ (2) สอบสัมภาษณ์M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

29 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะโลจิสติกส์

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

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

M1801 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6599210093 นาย อัษฎาวุทธ ช่ืนศิริ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์

(คณะฯจะแจ้งลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมลของผู้สมัคร)

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0134/2565 ลงวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

เอกสารแนบหมายเลข 14

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