
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๑๐๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี ๑) 
 

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

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 
256๕ (รอบท่ี ๑) ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๑) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๓ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔ คณะโลจิสติกส์ (จ านวน ๑ หน้า) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรตัน์ วงศ์สุทธิธรรม) 
                                        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาการแทน 
                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

 
 

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับ ชือ่-นามสกุล รหสันิสิต สอบครั้งที่ สถานทีจ่ัดสอบ วันและเวลาทีจ่ัดสอบ

ศึกษาศาสตร์ การศึกษามหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน 1 นายสุรบดินทร์ ภผิูวฟา้ 64920659 1 หอ้ง QS1-407
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันที ่17 กันยายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0109/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
เรื่อง  รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2565 รอบที่ 1

เอกสารแนบหมายเลข 1

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับ ชือ่-นามสกุล รหสันิสิต สอบครั้งที่ สถานทีจ่ัดสอบ วันและเวลาทีจ่ัดสอบ

1 นางสาวณัฏฐิตา มหาสุคนธ์ 64920010 1
2 นายวรเทพ เทีย่งธรรม 64920011 1
3 นางสาวธิดารัตน์ หรัิญวงศ์ 64920451 1
4 นางสาวพรอุษา จุลสวัสด์ิ 64920550 1
5 นายกิตติ คงลัดดา 64920551 1
6 อารยา มาลีหวน 64920552 1
1 นายธนาคาร ศรีคัทธะนาม 63920083 1
2 นางสาวปภาวดี ไตรวิชญ์สัสกุล 63920226 1

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0109/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
เรื่อง  รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2565 รอบที่ 1

นิติศาสตรมหาบณัฑิต หอ้ง pollaw 701
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันที ่17-18 กันยายน 2565

เวลา 09.00-16.00 น.

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม

หอ้ง pollaw 812
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันที ่17-18 กันยายน 2565

เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 2

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับ ชือ่-นามสกุล รหสันิสิต สอบครั้งที่ สถานทีจ่ัดสอบ วันและเวลาทีจ่ัดสอบ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจัดการธุรกิจโลก 1 นางสาววรรณิดา พลศักด์ิ 63710058 2 หอ้งประชุมชั้น 2 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

สอบข้อเขียน
วิชาด าเนินงานทางการตลาด

วันที ่18 กันยายน 2565
เวลา 13.30-16.30 น.

1 MR.MANUEL ALVAN 63740001 2
2 MR.XIE XU 63740002 2
3 นายกีรภฎั รักจิตต์ 64740002 1

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0109/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
เรื่อง  รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2565 รอบที่ 1

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

บริหารธุกิจมหาบณัฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ

หอ้งประชุมชั้น 2 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

สอบข้อเขียน
วิชาการจัดการด าเนินงาน

และระบบการขนส่งระดับโลก
วันที ่17 กันยายน 2565
เวลา 13.30-16.30 น.

วิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์
วันที ่18 กันยายน 2565
เวลา 09.30-12.30 น.
วิชาการจัดการการเงิน
วันที ่18 กันยายน 2565
เวลา 13.30-16.30 น.

เอกสารแนบหมายเลข 3

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับ ชือ่-นามสกุล รหสันิสิต สอบครั้งที่ สถานทีจ่ัดสอบ วันและเวลาทีจ่ัดสอบ

1 นายไกรวัฒน์ พทิกัษก์รณ์ 64920047 1
2 นายศรนรินทร์   หลวงแก้ว 64920049 1
3 นายสุวิทย์ สว่างเนตร 64920481 1
4 นางสาวพมิลนาฏ แพเอี่ยมอัมพร 64920482 1
5 นางสาวศิริวิมล รัตนะชัยมงคล 64920483 1
6 นางสาวอัญจิดา   มะปรางหวาน 64920584 1
7 นายศาศวัต   พรเวียง 64920485 1
8 นายสวัสด์ิ บญัชาเมฆ 64920486 1
9 เรือตรีเจษฎากร อินทพงศ์ 64920583 1
10 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแปง 64920590 1
11 นางสาวสุตาภทัร ทบผา 64920594 1

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0109/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
เรื่อง  รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2565 รอบที่ 1

คณะโลจิสติกส์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

จัดสอบในรูปแบบ 
Take Home Exam

สอบข้อเขียน
วันที ่17-19 กันยายน 2565

เอกสารแนบหมายเลข 4

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


		2022-08-17T08:19:26+0700




