
 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๐๑๑/๒๕๖๖ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๖ (รอบท่ี 1) 

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

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) ระหว่างวันที่  
๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวนัที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
 

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

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะโลจิสติกส์ (จ านวน ๑ หน้า) 

         

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกฯ เตรียมหลักฐานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๑. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
๒. ใบรับรองการศึกษาข้ันปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 
๓. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 
๔. หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 
๕. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 
๖. เค้าโครงการวิจัย (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                              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 6699110054 นาย อธิคม ฉายแก้ว
2 6699110076 นางสาว ณัฐกฤตา แซ่กัว
3 6699110091 นางสาว ศิริวรรณ ศศะภูริ
1 6699110001 นางสาว วราภรณ์ อินธิแสง
2 6699110002 นาย สิทธิชัย สังขพิไชย
3 6699110008 นาย ธนพล ป่ินอนงค์
4 6699110011 นางสาว เบญญภา ธัญญะสิทธ์ิ
5 6699110027 นาย ธันวา เร่งขวนขวาย
6 6699110030 นางสาว ณัฐวรพิชชา เรืองฟัก
7 6699110061 นาย ศุภกฤช ขาวทอง
8 6699110082 ว่าท่ีร้อยตรี สมเกียรติ ขันหลวง
9 6699110086 นางสาว พรพรรณ นาคพงษ์
10 6699110087 นางสาว สุชานาถ พรหมณี
11 6699110088 นางสาว ยุวลี ชาติเช้ือ
12 6699110089 นางสาว นุชนก ดวงเฉลิมชัยกูล

M1102A : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ก  แบบ ก 2

1 6699110005 นาย รามิล ล าพล สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
ห้อง BBS-802 

คณะบริหารธุรกิจ

1 6699110012 นางสาว ศุภวรรณ์ โสดา
2 6699110073 นางสาว สุนันทา จิตรชัยกาญจน์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1103B : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ข

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
ห้อง BBS-801 

คณะบริหารธุรกิจ

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
ห้อง BBS-801 

คณะบริหารธุรกิจ

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
ห้อง BBS-803 

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

M2101A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6699110024 นางสาว ธันพิชา บัวชาติ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1 6699110042 นางสาว อัจฉราภร ค าภา
2 6699110057 นางสาว นันท์ชญาน์ อชิรญาเลิศฤทธ์ิ

1 6699110006 นางสาว สุธิรา ศรีทองเขียว
2 6699110007 นาย ประเสริฐ สุขขีชิต
3 6699110018 นางสาว ณัฐนันท์ ม่ิงภู
4 6699110026 นาง บทม์วรรณ ริยะอุด
5 6699110090 นางสาว ขวัญตา ตาค า

1 6699110029 นางสาว วิภาพร ยุคขะระ
2 6699110032 นางสาว วิภาพร ประสาร
3 6699110036 นางสาว สุพรรณษา สังเมฆ
4 6699110069 นางสาว ภวิตรา พิชญะกุล

คณะพยาบาลศาสตร์
(1)

M2102B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566 
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00 - 15.00 น.

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566 
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00 - 15.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

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 6699110017 นางสาว ศิริขวัญ ขวัญอุ่น
2 6699110035 นางสาว สุภาพร แตงจุ้ย

M2104A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์
(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 สาขาวิชา
ไทยศึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6699110077 นางสาว WU HAIQIONG สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566

1 6699110037 นาย พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ
2 6699110038 นางสาว อภิญญา พ่วงเพ่ิม

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6699110064 นางสาว ปรัศนีย์ จิตหาญ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
ห้อง QS2-807 ช้ัน 8 

อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566

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

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข

1 6699110055 นาย ธารวิทย์ มหพันธ์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2566

1 6699110043 นางสาว ปทิตตา พัดสี
2 6699110074 นาย เอกณัฏฐ์ กิตติกันตพงศ์

M1403B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง แบบเต็มเวลา แผน ข

1 6699110083 นางสาว ณัฏฐวรรณ ธนไพศาลสิริ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2566

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M1402B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2566

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (1)

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

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบเต็มเวลา แผน ข

1 6699110051 นาย JIANGHAI ZHOU สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2566

1 6699110003 นาย ไชยภัทร์ สมหวัง
2 6699110019 นางสาว ปัณณิกา สวามีชัย
3 6699110080 นาย กิตติณัฐ ทรรภลักษณ์

1 6699110033 นางสาว ฐาปนี ค่ าคูณ
2 6699110056 นางสาว สุจิตรา ใจกว้าง
3 6699110081 นางสาว กันตยา บุญชัย
4 6699110085 นางสาว ขวัญตา กิมานุวัฒน์
5 6699110093 นาย จีรภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์
6 6699110014 นาย ธัญญ์เมธิน ชาญนิธิเศรษฐ์

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1406B : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2566

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2566

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (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 6699110004 นาย กรกช ยาหยี
2 6699110047 นาย จตุภัทร เลาสมบูรณ์
3 6699110067 นางสาว วริศรา ศรีอรุณรัตนากร
4 6699110070 นาย นฤพล สิมลี

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M3301C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล แบบเต็มเวลา 
แผน ข

คณะวิทยาการสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง IF-212 ช้ัน 2 
อาคารคณะวิทยาการ

สารสนเทศ

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

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

D2201J : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและ
การกีฬา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6699110084 นาย ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

วันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2566 
เวลา 09.00-15.00 น.

ห้อง FSS-603 
อาคารคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 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

คณะศิลปกรรมศาสตร์ D1303A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ 
และการจัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา 
แบบ 1.1

1 6699110034 นาง LIPING PU สอบสัมภาษณ์
(โดยพิจารณาจากแฟ้ม

สะสมผลงานศิลปะ/หัวข้อ
งานวิจัย/PPT.)

และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 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

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สมอง จิตใจและการเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6699110040 นาย จุลนภ ชมัฒพงษ์ สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

กรณีจัดสอบแบบออนไลน์
คณะฯจะแจ้งลิงค์

และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 307 ช้ัน 3 
คณะศึกษาศาสตร์

1 6699110045 นาย พิสุทธิศักด์ิ เซ็นธุลี
2 6699110049 นางสาว ปภัสสร ดาวกระจ่าง
3 6699110050 นางสาว สายนที นุขุนทด

1 6699110053 นางสาว ปาริฉัตร นารถเสวี
2 6699110060 นางสาว ชลดา โปกุล
3 6699110095 นางสาว นฤมล ในทอง

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

M1510A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แบบไม่เต็มเวลา 
(ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  
แผน ก แบบ ก 2

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

กรณีจัดสอบแบบออนไลน์
คณะฯจะแจ้งลิงค์

และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 300G ช้ัน 3 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566

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 6699110071 นางสาว ศิริพร พิมพ์สารี
2 6699110075 นางสาว พรทิพย์ เครือแสง

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย ประเมินและสถิติการศึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6699110031 นางสาว พจนันทน์ สระทองห้อย สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 305A ช้ัน 3 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 305B ช้ัน 3 
คณะศึกษาศาสตร์

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แบบไม่เต็มเวลา 
(ไม่รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู) 
แผน ข

สอบสัมภาษณ์
และสอบข้อเขียน

จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์ (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

D2403A : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6699110015 นางสาว ภิษณี วิจันทึก สอบสัมภาษณ์
(เตรียมโครงร่างวิจัย)

และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2566
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-15.00 น.

D2403B : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6699110041 นางสาว สิวิตรา คนแรง สอบสัมภาษณ์
(เตรียมโครงร่างวิจัย)

และสอบข้อเขียน
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2566
สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00-12.00 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00-15.00 น.

1 6699110028 นาย พศวีร์ วินันทมาลากูล
2 6699110048 นาย ศิลา โรจน์รัตนเกียรติ
3 6699110052 นางสาว อรัชพร เจียมจรรยา
4 6699110062 นางสาว พชรภา เช่ียวพานิชย์
5 6699110096 นาย ชัยณรงค์ สุขภูตานันท์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์
(1)
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วิธีการสอบคัดเลือก วัน/เวลาและ
สถานท่ีจัดสอบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
(2)

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6699110092 นางสาว ปนัดดา ศรประสิทธ์ิ สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์
โดยคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2566

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 6699110009 นาย รามิล ล าพล สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง LOG303 
อาคารคณะโลจิสติกส์

1 6699110010 นางสาว รัตนาภรณ์ สีลาเลิศ
2 6699110021 นางสาว โสมนภา พิมพ์ศร
3 6699110022 นาย ศุภมิตร ยอดโตมร
4 6699110023 นางสาว กนกวรรณ สุริพล
5 6699110025 นางสาว เจนจิรา แซ่อ้ึง
6 6699110039 นาย ฉัตตริน เป่ียมรอด
7 6699110063 นางสาว พรทิพย์ ทองพูน
8 6699110065 นางสาว ภูษิดา สุรกานต์กุล
9 6699110068 นาย จักรพันธ์ ศิลประสิทธ์ิ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0011/2566 ลงวันท่ี  19 มกราคม พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบไม่เต็มเวลา
แผน ข

คณะโลจิสติกส์

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง LOG303 
อาคารคณะโลจิสติกส์
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