
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่  ๐๑๗๗/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ รอบที ่๒ 
----------------------------------- 

    

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 ๒ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จงึประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที ่๒ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ดังนี้ 

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

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

1 64810085 นาย นที บุญแก้ว 1 สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 08.30 - 16.30 น.

สอบแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ Zoom Meeting

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
โลก

1 63810040 นางสาว สุณิสา อินทะชัย 2 สอบข้อเขียน
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดสอบแบบออนไลน์

1 63810043 นาย ศศิวัฒน์ ตันติบุญยานนท์ 1
2 63810087 นาย ศุภกร อ้นศิริ 1
3 63810086 นางสาว จุลลดา จุลเสวก 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0177/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 2

สอบข้อเขียน
ห้อง 202 ตึก QS1 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom Meeting

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00-16.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

1 62810048 Mr. QIU YUE 2 สอบสัมภาษณ์
วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 13.00 - 14.00 น.

ห้อง AB-gs208 ช้ัน 2 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

1 62810022 Mr. YUAN HANG 2 สอบสัมภาษณ์
วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 15.00 - 16.00 น.

ห้อง AB-gs208 ช้ัน 2 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0177/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 2



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

1 63810054 นาย รตัญญู หลงรัก 2
2 63810102 นาย อมต คนชาญ 2
3 64810044 นางสาว หทัยรัตน์ ทองปล่ัง 1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2564
เวลา 10.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0177/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 2

ห้อง Fss-603 ช้ัน 6
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เอกสารแนบหมายเลข 3



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

คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

1 62810010 Mr. VANNARITH NGUON 1 สอบข้อเขียน
วิชาระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูง

วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิชาสัมมนาทฤษฎี
การจัดการช้ันสูง

วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชาเศรษฐมิติ
วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง BBS-802
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะการจัดการและ

การท่องเท่ียว

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0177/2564 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 4


