
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่  ๐๐๑๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ รอบที ่๓ 
----------------------------------- 

    

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 ๓ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จงึประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที ่๓ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ดังนี้ 

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

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาศาสตร์ (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 63810121  นางสาวชภาภัทร   กิตติอัครโภคิน 1

2 63810122  นางสุรีย์พร   ศรีวัฒนะ 1
3 63810123  นางสาวภัททิยา   สุปินะ 1
1 63810043 นายศศิวัฒน์ ตันติบุญยานนท์ 2
2 63810086 นางสาวจุลลดา จุลเสวก 2
3 63810087 นายศุภกร อ้นศิริ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0019/2565 ลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ
ทางการศึกษา

วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-16.00 น.

อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

จัดสอบ ณ ท่ีต้ัง
ณ อาคาร QS1 ห้อง 202

คณะศึกษาศาสตร์
และจัดสอบแบบออนไลน์ 

(ผ่านระบบ Zoom 
Meeting)

(ทางคณจะแจ้งลิงค์และ
วิธีการสอบให้ทางอีเมล)

สอบข้อเขียน
(จัดสอบ ณ ท่ีต้ัง)

วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.00 น.

ณ อาคาร QS1 ห้อง 202
คณะศึกษาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบแบบออนไลน์ 

(ผ่านระบบ Zoom Meeting)
วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 1



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

1   63810105  นางสาวรุ่งนภา   สิงห์สถิตย์ 1
2   64810079  นางสาวญาดา   เรียมริมมะดัน 1
3   64810080  นางสาวอมรรัตน์   ดอกไม้ขาว 1
4   64810081  นางสาวอรชุมา   หนูน้อย 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.30-16.30 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0019/2565 ลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 3

เอกสารแนบหมายเลข 2



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

1   63810057  MRS.JIBIN   MA 1
2   63810058  MISSQIUJUN   LIU 1
3   63810059  MRS.WEIZHEN   YANG 1
4   63810060  MISS.WENTING   BI 1
5   63810061  MISS.XIAOXIAO   WU 1
6   63810063  นายพรเทพ   โตชยางกูร 1
7   63810064  นางพิชญาณี   เชิงคีรีไชยยะ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0019/2565 ลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 3

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา

จัดสอบแบบออนไลน์ 
(ทางคณจะแจ้งลิงค์และ
วิธีการสอบให้ทางอีเมล)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

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

เอกสารแนบหมายเลข 3



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

1   63810044  นางสาวชลาลัย   โชคดีศรีจันทร์ 1
2   63810046  นายพรหมพิริยะ   การภูมิ 1
3   63810047  นายรังสันต์   ไชยค า 1
4   63810048  นายศักด์ินรินทร์   หลิมเจริญ 1
5   63810094  นายคณิติน   จรโคกกรวด 1
6   63810097  นายฤทธิชัย   ผานาค 1
7   63810098  นางสาววณิชยา   ใจเร็ว 1
8   63810099  นายวิเชียร   รู้บุญ 1
9   63810100  นางศศิภา   จันทรา 1
10   64810068  นางสาวพรกนก   ศรีงาม 1
11   64810071  นายวิทยา   บัวภารังษี 1
12   64810072  นางสาวเมธิศา   ธรรมศรี 1
13   64810075  นายสมพร   ไตยวงค์ 1
14   64810076  นายรัฐ   บุรีรัตน์ 1

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา

ห้อง RMCS 107
อาคารวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา

หมายเหตุ: หากเกิด
สถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
จะขอเปล่ียนแปลงการสอบ

เป็นรูปแบบออนไลน์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 13.30-16.30 น.

และ
วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00-16.30 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0019/2565 ลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 3

เอกสารแนบหมายเลข 4



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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1 64810007 นางศรีภาพรรณ ธาระนารถ 1 จัดสอบแบบออนไลน์ 
(ทางคณจะแจ้งลิงค์และ
วิธีการสอบให้ทางอีเมล)

วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

เวลา 13.00-16.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 16.00-17.00 น.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1 63810114 นางสาววิไลพรรณ ท้อสุวรรณ 1 ห้อง BS7203
ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์

วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-11.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 11.00-12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0019/2565 ลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 3

เอกสารแนบหมายเลข 5


