
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่  ๐๐๕๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ รอบที ่4 
----------------------------------- 

    

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 4 ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จงึประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที ่4 ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ดังนี้ 

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

เอกสารแนบหมายเลข ๓    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 

 

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 63810121  นางสาวชภาภัทร   กิตติอัครโภคิน 2

2 63810122  นางสุรีย์พร   ศรีวัฒนะ 2

3 63810123  นางสาวภัททิยา   สุปินะ 2

1 64810090 นายรณจักร ย่ังยืน 1

2 64810091 นางณัฏฐิณี หล่อเจริญ 1

3 64810092 นางสาวณัฐกริษฐา โกพิมาย 1

ห้อง QS1 202 อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 4

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติทางการ
ศึกษา

วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ห้องประชุมภาควิชา
การจัดการเรียนรู้ ช้ัน 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

เอกสารแนบหมายเลข 1

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 64810005 นางสาวเกวรินทร์ นิติกรณ์ 1 จัดสอบแบบออนไลน์ สอบข้อเขียน
ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม 
พ.ศ.2565 (เวลา 09.00 น.) 
ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2565

(เวลา 16.00 น.)
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2565
เวลา 09.00-12.00 น.

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 4
เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1   64810066  นายอดุลย์   สน่ันเอ้ือเม็งไธสง 1

2   64810070  นางประติมา   บุญเจือ 1

3   64810073  นายอัษฎางค์   ลารินทา 1

4   64810074  นางสาวเพชรไทย   เย็นแย้ม 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0052/2564 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 4

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา

ห้อง RMCS 107
อาคารวิทยาลัย
วิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2565
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 3

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



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

1 63810054 นายรตัญญู หลงรัก 3

2 63810102 นายอมต คนชาญ 3

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0052/2564 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 4

ห้อง Fss-603 ช้ัน 6
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2565
เวลา 10.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)
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