
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๑๗๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ (รอบท่ี ๒) 
 

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

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 ๒) ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๒) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕ คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (จ านวน ๑ หน้า) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

 
 



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

1 63920287 นางสาว กิตต์นภัส โพธิกุล 2
2 63920307 นางสาว สุดารัตน์ เจือบุญ 2
3 63920286 นาย พีรวัฒน์ ศีติสาร 2
4 63920284 นาย ปัญญา บัวบาน 2
5 63920285 นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า 2
6 63920283 นางสาว บุณญนุช พรมานุสรณ์ 2
7 63920298 นาย ยุทธนา อุดมทวี 2
8 63920308 นางสาว อนรรฆพร ช่อลัดดา 2
9 63920305 นางสาว ศิรภัสสรด อยู่กรุ 2
10 63920292 นาง ฐานิกา บุญโทน 2
11 63920299 นาย เรืองตระกูล มัชปะโม 2
12 63920294 นาย ธนชาติ แสงทอง 2
13 63920281 นาย นพรัตน์ แย้มโกสุม 2
14 63920295 นางสาว ธันย์ชนก สรรพาณิชย์ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0178/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

ห้องประชุม 202
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 1



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

1 63920002 นางสาว เฌอฟ้า โรจนชาลี 1
2 63920058 นางสาว ลฎาภา ภัทราพงศธร 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0178/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

จัดสอบแบบออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

เอกสารแนบหมายเลข 2



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

1 63910002 นางสาว จิรภัทร์  โพธ์ิบาทะ 1
2 63910024 นาย ชนะ   ภิญโญ 1
3 63910025 นาย ณัฐพล อุดมเมฆ 1
4 63910026 นางสาว ปาริชาต มณี 1
5 63910027 นางสาว ภาลินี บุญเสง่ียม 1
6 63910028 นางสาว เมทิณี วงค์สถิตย์ 1
7 63910029 นางสาว รัชนีกร ช่างหลี 1
8 63910030 นางสาว ศันสนีย์ โอถาวรวงษ์ 1
9 63910080 นาย ชัยรัตน์ นาคสินธ์ุ 1
10 63910081 นาย ทรงภพ เฮงสุวนิช 1
11 63910082 นาย สิทธิชัย โพธ์ิทอง 1
12 63910083 นาย อุกฤษฎ์ เตรณานนท์ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0178/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

สอบข้อเขียน
วันท่ี 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เอกสารแนบหมายเลข 3



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

1 63910072 นางสาว สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล 1
2 63910161 นาย กสิณบดี วงศ์ทองเหลือ 1

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง IF-208 
คณะวิทยาการสารสนเทศ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0178/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เอกสารแนบหมายเลข 4



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

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

1 61920217 นางสาว มลฑิรา ศรีศักดา 1 สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0178/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

เอกสารแนบหมายเลข 5



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

1 62910048 นางสาว นภรรท แซ่เหงียน 3
2 62910051 นางสาว เพชรพัชรี สุระปัญญา 3
3 63710001 นางสาว กัญญาณัฐ   ศึกเจริญ 1
4 63710002 นางสาว ธยานี   คุ้นเคย 1
5 63710003 นางสาว นพนันท์   ทวีวัฒน์ 1
6 63710005 นางสาว พิชชารัตน์   ชอบธรรม 1
7 63710006 นาย ภานุวัตร   นิวันติ 1
8 63710007 นางสาว กิตติมา   ดีประชา 1
9 63710008 นาย ทัตเทพ   พบครุฑ 1
10 63710009 นางสาว นภสร   ทีสกุล 1
11 63710010 นางสาว บุญสม   เดชขจร 1
12 63710012 นางสาว ภรณ์ธิตา   วชิระนันทกุล 1
13 63710013 นาย ภาสวิชญ์   ชินธรรมรักษ์ 1
14 63710014 นาย วรงค์กร   หุตะเจริญ 1
15 63710015 นางสาว สาลินีย์   ธีรเนตร 1
16 63710016 นางสาว สุภัชชา   ผ้ึงเจริญ 1
17 63710017 นาย สุรชัย   มาบ้านไร่ 1
18 63710018 นางสาว อุ้มทิพย์   ทิพย์สุข 1
19 63710033 นางสาว สุภาวดี   บัวบน 1
20 63710034 นาย กิตติพันธ์   ทรัพย์สมบัติ 1
21 63710036 นางสาว พัชรีย์   ศรีประเสริฐ 1
22 63710037 นางสาว ยศมล   ชลคุณากร 1
23 63710038 นาย รัฐธรรมนูญ   มุ่งขอเจริญกลาง 1
24 63710039 นาย วรรธนัย   จ าเมือง 1

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
(1)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0178/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร

สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้อง 401 ช้ัน 4 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.30 - 12.30 น.

สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.30 - 12.30 น.

เอกสารแนบหมายเลข 6



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

1 63710023 นาย ปวีร์   หอมเลิศนลิน 1
2 63710024 นางสาว ปิยนุช   เขตนิมิต 1
3 63710025 นางสาว สรานันท์   ชินโรจน์บวรกุล 1
4 63710026 นางสาว โสภิดา   ค าล้าน 1
5 63710027 นางสาว อมรรัตน์   เทียนเงิน 1
6 63710041 นาย เจนภพ   คุ้มพ่วง 1

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
(2)

ห้อง 401 ช้ัน 4 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 

7 63710042 นางสาว

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ

1 62740010 Mr. DMITRY CHERNYSHEV 3 สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้อง 401 ช้ัน 4 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.30 - 12.30 น.

อลิส   แซ่ยุ่น 1

สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้อง 401 ช้ัน 4 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์



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

1 63920056 นางสาว วันวิสา ด้วงโยธา 1
2 63920195 นางสาว เอลิส ดูฟูร์ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0178/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศ

            สอบข้อเขียน
   วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2564
       เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยจัดสอบในรายวิชา ดังน้ี
1.วิชาการจัดการแห่งท่องเท่ียว
และการสร้างตราสินค้า
2.วิชาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือ
การท่องเท่ียวและบริการ
3.วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
ระหว่างประเทศเพ่ือการท่องเท่ียว
และบริการ

ห้อง BBS-801
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

เอกสารแนบหมายเลข 7


