
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๐๐๙/๒๕๖๖ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256๕ 

   (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) 
-----------------------------------    

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น   

เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ดังรายช่ือตามเอกสารแนบ) 

         ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกจะต้องเตรียมหลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๑. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
๒. ใบรับรองการศึกษาข้ันปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 
๓. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 
๔. หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 
๕. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                                      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

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



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 6599310015 นางสาว อัจฉรา ทับกลัด
2 6599310031 นางสาว เบญจวรรณ์ ผลทิพย์
3 6599310033 นางสาว ชลาลัย ปาสานัย
4 6599310063 นางสาว กัญญาวิญญ์ แก้วสีหาบุตร
5 6599310070 นางสาว กนกวรรณ ทิพยจันทร์
6 6599310079 นาย อรรถพล โสมนัส
7 6599310080 นาย พลสิทธิ ทองอุทัย
8 6599310092 นาย ธนกร อังคประสาทชัย
9 6599310109 นาย กฤษฎา อยู่คง
10 6599310111 นางสาว ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ

11 6599310001 นางสาว กรกมล รัศมีดิษฐ์
12 6599310002 นางสาว วัชราภรณ์ ทองสีเข้ม
13 6599310004 นางสาว ชุตินันท์ เกษมสุข
14 6599310005 นางสาว ศันสนีย์ สกุลรักษ์
15 6599310006 นางสาว กิรณา เรืองศรี
16 6599310007 นางสาว หทัยชนก แซ่ต๊ัน
17 6599310008 นางสาว ภักวิภา มณีรัตน์
18 6599310009 นาย จตุรงค์ วรรธนะเมทนี
19 6599310010 นางสาว กนิษฐา ศิริโฉม
20 6599310011 นางสาว ดรรชนี กาญจรัส

เอกสำรแนบท้ำยประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0009/2566 ลงวันท่ี  17 มกรำคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2565 

   หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์

M1512A : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1512B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

วิธีกำรสอบคัดเลือก : สอบข้อเขียน

สถำนท่ีจัดสอบ : ห้อง 2002 อาคารคณะศึกษาศาสตร์

วันและเวลำท่ีจัดสอบ : วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

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



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

21 6599310012 นางสาว สรวงสุดา วงค์ตาผา
22 6599310013 นางสาว ธิดาทิพย์ เอ่ียมเดิม
23 6599310014 นางสาว เกษราภรณ์ มะปะโท
24 6599310016 นาย ณัฐพร วังศรีราช
25 6599310017 นางสาว ดวงใจ สุขพันธ์ุถาวร
26 6599310018 นาง ฐปนีย์ เจริญสุข
27 6599310019 นางสาว กุลธิดา ผุดผ่องใส
28 6599310020 นาย สุรวิทย์ กลัดมี
29 6599310021 นางสาว สุจิตรา บุตรสวรรค์
30 6599310022 นางสาว สายสมร ศิริ
31 6599310023 นางสาว ศศิธร แข็งแรง
32 6599310024 นางสาว สุวรรณภรณ์ อสิพงษ์
33 6599310025 นางสาว มณีรัตน์ เชิดชูวงค์สกุล
34 6599310026 นางสาว เกศราภรณ์ ค าหาญ
35 6599310027 นาย ธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ
36 6599310028 นางสาว สุพิชชานันท์ ทองอินทร์
37 6599310029 นางสาว กรรณิการ์ แหวนแก้ว
38 6599310030 นาย ยุทธการ จันต๊ะ
39 6599310032 นาย ธนารักษ์ คล่องใจ
40 6599310035 นางสาว ชุติภา ย่ิงงาม
41 6599310036 นางสาว เกศกนก ทองค าแท้
42 6599310037 นางสาว พรพิสุทธ์ิ โถทอง
43 6599310038 นางสาว สุพิชฌาย์ เลิศสกุลภักดี
44 6599310039 นาย โชคทวี โสภาศรี
45 6599310040 นางสาว นภาพร สวัสด์ินะที
46 6599310041 นางสาว ภัคจิรา นรสาร
47 6599310042 นางสาว จิตลดา วารีชล
48 6599310043 นางสาว อรษา พรมนิมิตร
49 6599310044 นางสาว เพ็ชรรัตน์ พรมบุตร
50 6599310045 นางสาว ศิรประภา ปาระเคน
51 6599310046 นางสาว พัทธ์ธีรา ก่ิงมาลา
52 6599310047 นางสาว อัญชลี เชนชัย
53 6599310048 นางสาว อัญชลี ทับกลัด

M1512B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

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



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

54 6599310049 นางสาว นารี เทาทองสุข
55 6599310050 นางสาว อาริยา สุวรรณละออง
56 6599310051 นางสาว พลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล
57 6599310052 นาย สิทธิเดช ดวงชัย
58 6599310053 นางสาว อนุศรา พละเดช
59 6599310054 นางสาว ชลลดา ชัยสัตรา
60 6599310055 นางสาว จิตรวดี วิรัตน์ตนะ
61 6599310056 นาย อานุภาพ สกิจขวา
62 6599310057 นางสาว ณัฎฐิดา จิตธรรมมา
63 6599310059 นางสาว สุมิตรา เจริญสุข
64 6599310060 นาง อรทัย รัตนสมบัติ
65 6599310061 นางสาว เบญญาภา แซ่โก
66 6599310062 นางสาว สินีณัฏฐ์ ฝักเครือ
67 6599310064 ว่าท่ีร้อยตรี นริส มากด า
68 6599310066 นางสาว กาญจนา กุลาเทศ
69 6599310067 นาง เพ็ญรัตน์ ไชยทิพย์
70 6599310068 นาย พรเทพ ตระกูลแสงพรหม
71 6599310069 นางสาว เชิญชญา ทัดธนพันธ์
72 6599310071 นางสาว สุรีรัตน์ รอดเกตุกูล
73 6599310072 นาย อุดม วัดมณี
74 6599310073 นางสาว จุฑารัตน์ แหวนทองค า
75 6599310074 นางสาว อุรสา สุระประเสริฐ
76 6599310075 นางสาว ภัศรา บุญเจือ
77 6599310076 นางสาว อรทัย ประกอบดี
78 6599310077 นางสาว สุนิษา เกตุมาโร
79 6599310078 นางสาว วรรณธิกา วรนาม
80 6599310081 นางสาว ณัฐติยาภรณ์ เดชโนนสังข์
81 6599310082 นางสาว วิภาพร รอดปาน
82 6599310083 นางสาว กนกพิชญ์ นาสมใจ
83 6599310084 นาย ศิรวัชร มูลตรีภักดี
84 6599310085 นางสาว บัณฑิตา คงประเสริฐ
85 6599310086 นางสาว กฤตมน อุตตะโม
86 6599310087 นางสาว พุธิตา มโนรมชัชวาล

M1512B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

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



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

87 6599310088 นางสาว เบญจรัตน์ เรืองศิลป์
88 6599310089 นางสาว ฉัตรฑริกา ถนัดรบ
89 6599310090 นางสาว กนกวรรณ ชอบธรรม
90 6599310091 นางสาว วันวิสา ชาญวิเศษ
91 6599310093 นาง รุ่งอรุณ ชาปัญญา
92 6599310095 นาย ชัยนันท์ ยะคะเรศ
93 6599310096 นางสาว โลลิตา วัฒนชัยเวช
94 6599310097 นางสาว บุศรินทร์ ธีระศักด์ิสกุลชัย
95 6599310099 นาย วิชัชชัย ศรีสงวน
96 6599310100 นางสาว หทัยรัตน์ ธัญญเจริญ
97 6599310103 นาย อริย์ธัช สมโชค
98 6599310104 นางสาว พิชาภรณ์ จิตรกุล
99 6599310105 นาย ธนชัย ยืนยง
100 6599310106 นางสาว ธนาวีร์ เสนะเปรม
101 6599310107 นางสาว กรกนก กอแก้ว
102 6599310108 นางสาว ทัศณีย์ แสวงรัมย์
103 6599310110 นาง สุรีรัตน์ ภัทรเมธีธรรม
104 6599310112 นางสาว พัชราภรณ์ ยุตนาวา
105 6599310113 นาย เก้ือกูล เกตุจุนา
106 6599310114 นาย ธนากร ปะติค า
107 6599310115 นางสาว วริศรา หวานสนิท
108 6599310116 นาย ภานุเดช เต็มโคตร
109 6599310117 นางสาว เมทิกา สมบัติวาริน
110 6599310118 นางสาว นภัสสร เช่ียวชาญ

M1512B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
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