
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๐๒๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ (รอบท่ี ๓) 
 

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

อาศัยอ านาจตามความในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง อ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ และประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0113/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท ที่เรียน
ตามแผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 
256๔ (รอบท่ี ๓) ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๓ คณะโลจิสติกส์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕ คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗ คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

 
 



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

1   63710019  นายกุลวุฒิ   แก้ววิเชียร 1
2   63710021  นางสาวเมทิณี   อ้นบุญมี 1
3   63710022  นางสาวลัดดาวัลย์   ธรรมบุญเรือง 1
4   63710030  นางสาวคชาภรณ์   สุขนิตย์ 1
5   63710031  นายธรวิศน์   วรวัฒนนุทัย 1
6   63710032  นางสาวปภาวรินทร์   เกษมสุข 1
7 63710005  นางสาวพิชชารัตน์   ชอบธรรม 2
8   63710012  นางสาวภรณ์ธิตา   วชิระนันทกุล 2
9   63710034  นายกิตติพันธ์   ทรัพย์สมบัติ 2
10   63710036  นางสาวพัชรีย์   ศรีประเสริฐ 2
11   63710037  นางสาวยศมล   ชลคุณากร 2
12   63710038  นายรัฐธรรมนูญ   มุ่งขอเจริญกลาง 2
13   63710039  นายวรรธนัย   จ าเมือง 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)

ห้อง 401 ช้ัน 4 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์    สอบข้อเขียน (จัดสอบ 2 วัน)
- วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565
จัดสอบ 1 รายวิชา ดังน้ี
วิชาการวิจัยธุรกิจข้ันสูง
เวลา 09.30 - 12.30 น.

- วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2565
จัดสอบ 2 รายวิชา ดังน้ี
1.วิชาพฤติกรรมองค์การและการ
พัฒนาองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
เวลา 09.30 - 12.30 น.
2.วิชาการบัญชีการเงินเพ่ือการ
ตัดสินใจ การบัญชีบริหารและการ
จัดการการเงิน
เวลา 13.30 - 16.30 น.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 

1 63910027 นางสาวอมรรัตน์ เทียนเงิน 2 สอบข้อเขียน
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565

วิชาการด าเนินงานทางการตลาด
เวลา 09.30 - 12.30 น.

เอกสารแนบหมายเลข 1



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

1 63920058 นางสาวลฎาภา ภัทราพงศธร 2 จัดสอบแบบออนไลน์
(ทางคณจะแจ้งลิงค์และวิธีการ

สอบให้ทางอีเมล)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เป็นต้นไป

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)
เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เอกสารแนบหมายเลข 2



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

1 62920386 นางสาวพิมพ์ลภัทร เทียมฉันท์ 1
2 62920388 นางสาววรวรรณ ตาวิยะ 1
3   63920026  นางสาวธัญณี   วาดี 1
4   63920027  นายไพบูลย์   ทองลา 1
5   63920028  นางสาววรดนู   โพธ์ิทองนาค 1
6   63920029  นางสาวเอมิกา   เจียมสาธิต 1
7   63920154  นางสาวณัฐปภัสร์   จารุจิตร 1
8   63920155  นางสาวนพจรถ   ประทุมทอง 1
9   63920156  นางสาวนิศาชล   ภูมิพงศ์ไทย 1
10   63920157  นายบุญส่ง   ว่องไว 1
11   63920158  นายปรเมศร์   จาดกรุด 1
12   63920161  นายพฤกษา   ยอดรัตน์ 1
13   63920162  นายภควัฒน์   โพธ์ิน่ิมแดง 1
14   63920163  นางสาวภักษร   ชลวิริยะกุล 1
15   63920165  นายยุทธพล   ประโมจนีย์ 1
16   63920166  นางสาววรรณิกา   ฮุงโสภา 1
17   63920167  นางสาววารินทร์   หนูเมือง 1
18   63920168  นางสาวศุภรา   หินเกิด 1
19   63920169  นางสาวอมราพร   เทียนเงิน 1
20   63920170  นายอิทธิเทพ   ปานหลาย 1
21   63920375  นางสาวสุกาญจนา   ทองประเสริฐ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง 702 และ 703
อาคารคณะโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ๋อุปทาน

คณะโลจิสติกส์ (1)

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

22   63920378  นายฌานิศร   ด่วนแสง 1
23   63920379  นายจุฑารพ   ประสูตรนาวิน 1
24   63920439  นางสาวธนัชชา   ขลุ่ยประเสริฐ 1
25   63920440  นางสาวภัทรา   วิวัฒนศร 1
26   63920441  นางสาวพัชรี   สุขแก้ว 1
27   63920442  นางสาวณัฐณิชา   ทีฆธนสุข 1
28   63920443  นางสาวกนกวรรณ   อ่อนรักษา 1
29   63920445  นางสาวศรันย์พร   เส็งพานิช 1
30   63920447  นายอนิวรรตน์   ป้านส าราญ 1
31   63920449  นางสาวพรสวรรค์   เอมอ าไพ 1
32   63920450  นายอภิชาติ   พิมพ์ตา 1
33   64920592  นางสาวพรรัตน์   พีรวงศ์สกุล 1
34   64920593  นายภาคภูมิ   วัฒนธารา 1
35   64920595  นายประศิลป์   กันทะวงศ์ 1
36   64920596  นายธีรพงษ์   ย่ังยืน 1

ห้อง 702 และ 703
อาคารคณะโลจิสติกส์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะโลจิสติกส์ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ๋อุปทาน



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

1   63920031  นางสาวชนิตา   สินธนะกุล 1
2   63920032  นางสาวศศิญดา   ศุภิดานพนที 1
3   63920033  นางสาวศศิธร   จินดาสมุทร์ 1
4   63920039  นางสาวขวัญนภา   โพธ์ิค าเจริญผล 1
5   63920040  นายจีระศักด์ิ   พัดพรม 1
6   63920042  นายเทพภาคม   ข่มอาวุธ 1
7   63920044  นางสาวนารีรัตน์   จันที 1
8   63920045  นางสาวปริญดา   อินสมบัติ 1
9   63920046  นายพงศกร   มรรคไพบูลย์ 1
10   63920049  นางสาวภูริชา   พลนิกร 1
11   63920050  นายมนัสวี   โฆษิตกุล 1
12   63920052  นางสาววรรณพร   แพงแซง 1
13   63920054  นางสาวศมนภร   เช้ือชาติ 1
14 63920185 นางสาววิรินดา นันทวิสิทธ์ิ 1
15   63920188  นางสาวนันทมน   ค าเอ่ียม 1
16   63920190  นางสาวมัญชุพร   วสุนันต์ 1
17   63920193  นายสรสิช   ศรีสุดใจ 1

คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดสอบแบบออนไลน์
(ทางคณจะแจ้งลิงค์และวิธีการ

สอบให้ทางอีเมล)

            สอบข้อเขียน
   วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565
จัดสอบ 4 รายวิชา ดังน้ี
1.วิชาการจัดการสมัยใหม่และ
พฤติกรรมองค์การ
เวลา 09.00 - 10.30 น. 
2.วิชาการจัดการการตลาด
ระดับโลก
เวลา 10.30 - 12.00 น. 
3.วิชาการบัญชีและการเงิน
ส าหรับผู้บริหาร
เวลา 13.00 - 14.30 น.
4.วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
เวลา 14.30 - 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)

เอกสารแนบหมายเลข 4



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

1 63920287 นางสาวกิตต์นภัส โพธิกุล 3
2 63920295 นางสาวธันย์ชนก สรรพาณิชย์ 3
3 63920307 นางสาวสุดารัตน์ เจือบุญ 3
4 63920308 นางสาวอนรรฆพร  ช่อลัดดา 3

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ห้องประชุม 206
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 12-13 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 5



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

1 62930054 นายณัฐพงค์ พริกนาค 1
2 62930055 นายพาสิทธ์ิ เจริญสิน 1
3 62930058 นางสาวรักชนก มหาศักด์ิสวัสด์ิ 1
4 62930059 นางสาวรัชฎาพร เผาะช่วย 1
5 63920230 นางสาวณัฐวีร์   แม้นทอง 1
6   63920231 นางสาวธิติวรรณ   เหมพิทักษ์ 1
7   63920232 นายพีรภัทร   จอมประโคน 1
8   63920233 นางสาวมลธิชา   สนจุมภะ 1
9   63920235 นายวัชรากร   พ่ึงสุจริต 1
1 61920195 นายสิทธินนท์ เกียรติธนาวรดา 1
2   63920403 นายสหรัถ   จันทรักษ์ 1
3   63920404 นายศุภกานต์   คล้ายกัน 1
4   63920405 นายคุณัชญ์   อินทโชติ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

จัดสอบแบบออนไลน์
(ทางคณจะแจ้งลิงค์และวิธีการ

สอบให้ทางอีเมล)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 12-13 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

จัดสอบแบบออนไลน์
(ทางคณจะแจ้งลิงค์และวิธีการ

สอบให้ทางอีเมล)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 12-13 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

1 64910182 นายพิทยา ทรงโฉม 1 อาคารเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นามสกุล สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

1 63910072 นางสาวสุชาดา โชติวีระวุฒิกุล 2 ห้อง IF-208
อาคารคณะวิทยาการ

สารสนเทศ

สอบข้อเขียน
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0020/2565 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)
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