
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๑๓๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ รอบที ่๑ 
----------------------------------- 

    

อาศัยอ านาจตามความตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง อ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓  และประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0114/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ.2562 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการจัดสอบ รอบที่ ๑ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที ่๑  
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะพยาบาลศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะสหเวชศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 

 



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สอบคร้ังท่ี วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

1 62810004 นางสาว สินีนาฏ วิทยพิเชฐสกุล 1 สอบข้อเขียน
วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม QS1 
คณะศึกษาศาสตร์

(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ
เป็นแบบออนไลน์ 

หากสถานการณ์การระบาดของ
 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

1 63810091 นางสาว ปานสิริ เสาวดี 1
2 63810092 นางสาว อุษณีย์ บุญธรรม 1
3 63810093 นาย จักรพันธ์ พรมฉลวย 1

1 62820006 นาย วายุ บรรเทากุล 1
2 63810089 Miss CHEN GANGWEI 1
3 63810090 นางสาว ธนพร อินต๊ะสิน 1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

1 63810040 นางสาว สุณิสา อินทะชัย 1 สอบข้อเขียน
วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

จัดสอบแบบออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สอบข้อเขียน
วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุม M 509 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ
เป็นแบบออนไลน์ 

หากสถานการณ์การระบาดของ
 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

สอบข้อเขียน
วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 08.00 - 16.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM Meeting

คณะศึกษาศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สอบคร้ังท่ี วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

1 63820002 นางสาว ชนกชนม์ เมฆเจริญลาภ 1
2 63820003 พระ นพภัณฑ์ พลอยแสนรัก 1
3 63820005 นางสาว ระเบียบ กิจเจริญ 1
4 63820006 นาวาโท สาโรจน์ เกล้ียงสง 1

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18-19 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00-16.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สอบคร้ังท่ี วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

1 62810005 นางสาว พัชรา สิริวัฒนาเกตุ 1

2 63810096 นาย ด ารง พิณคุณ 1

ห้อง RMCS 107
อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา
(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ

เป็นแบบออนไลน์ 
หากสถานการณ์การระบาดของ

 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2564
13.30 - 16.30 น.

เอกสารแนบหมายเลข 3

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สอบคร้ังท่ี วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

1 63810002 นาย วสันต์ แก้วเกล่ือน 1
2 63810052 Mrs. XI CHEN 1
3 63810053 Mrs. SIVASANKARI NADARAJAN 1
4 63810115 นางสาว เพ็ญนภา ตาจิตต์ 1
5 63810116 Mrs. WANG YU 1

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 13-17 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

จัดสอบแบบออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สอบคร้ังท่ี วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

1 64810065 นางสาว ทัศวิญา พัดเกาะ 1 สอบสัมภาษณ์
วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์

(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ
เป็นแบบออนไลน์ 

หากสถานการณ์การระบาดของ
 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1

เอกสารแนบหมายเลข 5

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สอบคร้ังท่ี วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

1 62810103 นาย สุเมธ ดาราพิสุทธ์ิ 3
2 63810055 นาย พชร กล่ินวิชิต 1

สอบข้อเขียน
วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง IF-208
คณะวิทยาการสารสนเทศ

(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ
เป็นแบบออนไลน์ 

หากสถานการณ์การระบาดของ
 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1

เอกสารแนบหมายเลข 6

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สอบคร้ังท่ี วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

1 63810054 นาย รตัญญู หลงรัก 1

2 63810102 นาย อมต คนชาญ 1

ห้อง Fss 603
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ
เป็นแบบออนไลน์ 

หากสถานการณ์การระบาดของ
 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สอบข้อเขียน
วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 7

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0130/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   


