
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๑๓๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ (รอบท่ี ๑) 
 

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

อาศัยอ านาจตามความในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง อ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการจัดการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ และ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0113/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญา
โท ที่เรียนตามแผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 
256๔ (รอบท่ี ๑) ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๑) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (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

1 62710052 นาย ธนิต สุธิรังกูร 1
2 62710053 นางสาว นวมลล์ิ สิทธิภูมิ 1
3 62710054 นาวสาว ภัทรวดี สุขสว่างวงศ์ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี  5 สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สอบข้อเขียน
วิชาการวิจัยธุรกิจข้ันสูง

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

วิชาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2564
เวลา 09.30 - 12.30 น.

วิชาการบัญชีการเงินเพ่ือการตัดสินใจ 
การบัญชีบริหารและการจัดการการเงิน

วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2564
เวลา 13.30 - 16.30 น.

4 62710055 นาย

ห้อง 402 ช้ัน 4 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ
เป็นแบบออนไลน์ 

หากสถานการณ์การระบาดของ
 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

1สฤก จิตพรไพศาล

เอกสารแนบหมายเลข 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



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

1 63920287 นางสาว กิตต์นภัส  โพธิกุล 1
2 63920297 นางสาว ภีมภา ลอยวิเวก 1
3 63920307 นางสาว สุดารัตน์ เจือบุญ 1
4 63920286 นาย พีรวัฒน์ ศีติสาร 1
5 63920284 นาย ปัญญา บัวบาน 1
6 63920309 นาย อภิชาติ คงเพชร 1
7 63920282 นางสาว นิภาพร รอดไพบูลย์ 1
8 63920285 นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า 1
9 63920310 นางสาว อมรรัตน์ รุ่งเรือง 1
10 63920303 นางสาว ศศินามณี สารักษ์ 1
11 63920283 นางสาว บุณญนุช  พรมานุสรณ์ 1
12 63920298 นาย ยุทธนา อุดมทวี 1
13 63920308 นางสาว อนรรฆพร ช่อลัดดา 1
14 63920305 นางสาว ศิรภัสสรด อยู่กรุ 1
15 63920300 นางสาว วราภรณ์  ศรีสมพงษ์ 1
16 63920304 นาย ศักด์ินรินทร์ ยาวิชัย 1
17 63920292 นาง ฐานิกา บุญโทน 1
18 63920291 นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วสมสิน 1
19 63920299 นาย เรืองตระกูล มัชปะโม 1
20 63920294 นาย ธนชาติ แสงทอง 1
21 63920289 นางสาว ขวัญชนก แซ่โค้ว 1
22 63920288 นาย กิตติศักด์ิ พันธ์ุพรม 1
23 63920293 นาย ณัติธร ศรีรักษา 1
24 63920302 นาย วุฒิสาร สุขศรี 1

คณะศึกษาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี  5 สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 11 - 12 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุม 206 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์
(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ

เป็นแบบออนไลน์ 
หากสถานการณ์การระบาดของ

 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



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

25 63920296 นางสาว ภาตะวัน บุญจ๊ีด 1
26 63920281 นาย นพรัตน์ แย้มโกสุม 1
27 63920290 นางสาว จีรวรรณ เสาวคนธ์ 1
28 63920295 นางสาว ธันย์ชนก สรรพาณิชย์ 1
29 63920301 นาย วิโรจน์ บุญสราง 1
30 63920306 นางสาว สกาวกาญจน์ สืบภา 1

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 11 - 12 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุม 206 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์
(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ

เป็นแบบออนไลน์ 
หากสถานการณ์การระบาดของ

 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



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

แสนเมืองมา 3 ห้อง BBS-801
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะการจัดการและการ

ท่องเท่ียว
(อาจมีการเปล่ียนแปลงการสอบ

เป็นแบบออนไลน์ 
หากสถานการณ์การระบาดของ

 COVID-19 ยังไม่คล่ีคลาย)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี  5 สิงหาคม พ.ศ.2564

62920095

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1)

นางสาว กัญยาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

1 สอบข้อเขียน
รายวิชาการจัดการการเงิน และ

รายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 13.00 น.

รายวิชาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
และ รายวิชามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและการประยุกต์
วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 13.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 3

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   



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

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม

1 62920204 นางสาว ศิริพร จิรารัตนกุลชัย 1 สอบข้อเขียน
วันท่ี 18-19 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์

1 62910218 นางสาว ฐิตารีย์ พอนชาวนา 1
2 62910219 นาย ณัชค์สโฬม ฤกษ์ทิพย์ 1
3 62910220 นาย ทศพร พงศ์ธาริน 1
4 62910221 นาย เนติรักษ์ มณีวงศ์วิจิตร 1
5 62910222 นาย โอภาส จิตระยนต์ 1
6 62910223 นาย พงศธร ตันฮะ 1
1 63920237 นาย ทรงสรร ศรีจ ารัส 1
2 63920238 นาย นภิศา แก้วอุไร 1
3 63920239 ว่าท่ีร้อยตรี พงศธร เกษมสุข 1
4 63920244 นางสาว สมจินตนา ประธาน 1

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สอบข้อเขียน
วันท่ี 18-19 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 16.00 น.

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

จัดสอบแบบออนไลน์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18-19 กันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี  5 สิงหาคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1)

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0131/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   


