
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่  ๐๑๔๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๕ 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 ๒๕๖๕ รอบที ่๒ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะเภสัชศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะพยาบาลศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะสหเวชศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 

 

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



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

1 นางทิพรัตน์ นาคมอญ 63810106 คร้ังท่ี 1 

2 นางสาวณีรนันท์ วีระพล 64810116 คร้ังท่ี 1 

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

ห้อง P21002 ช้ัน 10 
อาคารเภสัชศาสตร์บูรพา

คณะเภสัชศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการและการจัดการ
ทางเภสัชศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 1

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



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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี 1 นายธีรพิชญ์ เกษมสุข 64810102 คร้ังท่ี 1 ห้อง C-303 อาคารเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ 1 นายณัฐดนัย ไชยลังกา 64810103 คร้ังท่ี 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 2

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



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

1 นางสาวศิวพา  สิริจามร 64810113 คร้ังท่ี 1

2 นางสาวศิริภัททรา จุฑามณี 64810115 คร้ังท่ี 1

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

ห้อง PH 410 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 13.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 3

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



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

1 นางบุญฑริกา วงค์คม 64810002 คร้ังท่ี 2

2 นายจตุพร  หนูสวัสด์ิ 64810030 คร้ังท่ี 2 

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

คณะพยาบาลศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)

จัดสอบแบบออนไลน์
(ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบให้ทาง

อีเมลของนิสิต)

สอบข้อเขียน
ระหว่างวันท่ี 

16-23 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 4

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



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

คณะสหเวชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ 1 นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท์ 65810062 คร้ังท่ี 1 ห้อง MS102 
อาคารวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 5

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



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

1 นายสมยศ บ่อน้อย 65810002 คร้ังท่ี 1 

2 Mr.MINGJUN ZHANG 64810045 คร้ังท่ี 1

3 นายภาคภูมิ พิลึก 65810057 คร้ังท่ี 1 

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา

ห้อง FSS-603
อาคารคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 6

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



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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 นายกฤษติกร เจริญผล 64810046 คร้ังท่ี 2 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 7

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



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

1 Mr.HONGJUN  ZHANG 63810009 คร้ังท่ี 1

2 Mrs.LUYUAN  FENG 63810014 คร้ังท่ี 1

3 Mrs.PEIPEI  MU 63810015 คร้ังท่ี 1

4 Mr.JI ZHOU 63810069 คร้ังท่ี 1

5 Mr.SHIFENG LI 63810072 คร้ังท่ี 1

6 Mr.ZIYAO PAN 63810075 คร้ังท่ี 1

1 Mrs.LINYAO  CHENG 63810029 คร้ังท่ี 1

2 Mr.ZHAOPO SHAO 63810080 คร้ังท่ี 1

3 MISS LI LI 63810111 คร้ังท่ี 1

4 นางสาวณฐวรรณ นาถวรานนท์ 63810112 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม

ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ

จัดสอบแบบออนไลน์
(ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบให้ทาง

อีเมลของนิสิต)

จัดสอบแบบออนไลน์
(ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบให้ทาง

อีเมลของนิสิต)

สอบข้อเขียน
วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สอบข้อเขียน
วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 8

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



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

1 Mr.DONGLIANG CAO 63810042 คร้ังท่ี 1

2 นางเบญญาทิพย์ กังวานสมวงศ์ 63810118 คร้ังท่ี 1

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 1 นางสาวทัศนัย สูงใหญ่ 64810108 คร้ังท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ช้ัน 5

สอบข้อเขียน
วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

1 นางสาวสิริมา ใจเท่ียง 64810095 คร้ังท่ี 1 

2 นางสาวธนพร  วังเรียง 64810096 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0144/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

คณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัย ประเมิน และสถิติ
การศึกษา

ห้อง 501D 
อาคาร 60 

พรรษามหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้อง QS1-110
อาคาร 60 

พรรษามหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 9
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