
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๑๔๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี ๒) 
 

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

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 ๒) ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๒) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๓ ศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔ คณะวิทยาศาสตร์ (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 นางสาวภรณ์ธิตา วชิระนันทกุล 63710012 คร้ังท่ี 3

2 นางสาวธัญญาลักษ์ สกลวารี 64710002 คร้ังท่ี 1 

3 นางสาวพิมผกานต์ แซ่เตียว 64710005 คร้ังท่ี 1

4 นายพีรฉัตร  ค้้าชู 64710006 คร้ังท่ี 1

5 นายธนเดช เปรมะศีโล 64710007 คร้ังท่ี 1

6 นางสาวดารารัตน์ จันทร์อินทร์ 64710009 คร้ังท่ี 1

7 นายโชติพัฒน์ ตันติพลพันธ์ 64710010 คร้ังท่ี 1

8 นายอดิศร เลิศทรัพย์ทวี 64710011 คร้ังท่ี 1

9 นายสหเทพ นุชอาวรณ์ 64710012 คร้ังท่ี 1

10 Miss DONGDONG LAI 64710027 คร้ังท่ี 1

11 นางสาวขอบฟ้า โหตระวารีกาญจน 64710029 คร้ังท่ี 1

12 นางสาวโชติกา  อัครภาคินภิญโญ 64710033 คร้ังท่ี 1

13 นายนิพล  คงพรหม 64710034 คร้ังท่ี 1

14 นางสาวมุทิตา  วิชานนท์ 64710035 คร้ังท่ี 1

15 นายเวียงชัย อันแสน 64710036 คร้ังท่ี 1

16 นายศิโรจ  คุณย่ิงใหญ่ 64710037 คร้ังท่ี 1

17 นายอิทธิพล จังสิริมงคล 64710038 คร้ังท่ี 1

18 นายอังกฤษ อวยพร 64710013 คร้ังท่ี 1

19 นายศรัณยู ชูช่ืน 64710014 คร้ังท่ี 1

20 นายวศกร ชะวาใต้ 64710015 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0145/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

วิทยาลัย
พาณิชศาสตร์ (1)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร

ห้อง BBS-703 
คณะบริหารธุรกิจ

สอบข้อเขียน
วันท่ี 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 10.30 น.
รายวิชาพฤติกรรมองค์กร

และการพัฒนาองค์กรและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

(ส ำหรับนิสิตท่ีสอบคร้ังท่ี 3)

เวลา 09.00 - 10.30 น.
รายวิชากลยุทธ์การตลาด

ดิจิตอลพลวัตร

เวลา 10.30 - 12.00 น.
รายวิชาการจัดบัญชีการเงิน

ส้าหรับผู้บริหาร

เวลา 13.00 - 14.30 น.
รายวิชาการจัดการความ

หลากหลายและจิตวิทยาเชิงพล
วัตรส้าหรับการปรับเปล่ียน
องค์กรธุรกิจสู่ความย่ังยืน

เอกสารแนบหมายเลข 1

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



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

21 นางสาวณัฐชยา อนุมัติ 64710039 คร้ังท่ี 1

22 นายไกรสวัสด์ิ จงโชติชัชวาลย์ 64710045 คร้ังท่ี 1 

23 นางสาวปทิตตา   วิสุทธิ 64710046 คร้ังท่ี 1 

24 นายนริศ ถนอมสินทรัพย์ 64710047 คร้ังท่ี 1

25 นายนรากร พวงพลอย 64710048 คร้ังท่ี 1

1 Miss YUXUE FAN 64710005 คร้ังท่ี 1

2 Mr.ZHEN WANG 64740006 คร้ังท่ี 1

1 นางสาวลีซ่า รีบานท์ 64710016 คร้ังท่ี 1

2 นายศราวุฒิ  พวงจ้าปา 64710018 คร้ังท่ี 1

3 นายปิยวัช ปานแดง 64710019 คร้ังท่ี 1

4 นางสาวนลินทิพย์ ปัญญาแวว 64710020 คร้ังท่ี 1

5 นางสาวปาริชาติ  เทียบแสน 64710024 คร้ังท่ี 1

6 นางสาววันวิภา มาใหญ่ 64710025 คร้ังท่ี 1 

7 Miss CAIMEI HUANG 64710040 คร้ังท่ี 1

8 นางสาวอริษา วิจิตร 64710041 คร้ังท่ี 1

9 นายธนวัฒน์ หวลถนอม 64710042 คร้ังท่ี 1

10 นางสาวธันย์ชนก ศิลปกิจโกศล 64710044 คร้ังท่ี 1

11 นายไพบูลย์ เพ็ชรแก้ว 64710054 คร้ังท่ี 1

12 Miss LONG YAO HUANG 64710055 คร้ังท่ี 1

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร (ต่อ)

วิทยาลัย
พาณิชศาสตร์ (2)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจโลก

ห้อง BBS-703 
คณะบริหารธุรกิจ

ห้อง BBS-703 
คณะบริหารธุรกิจ

สอบข้อเขียน
วันท่ี 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 10.30 น.
Global Operations and 
Logistics Management

เวลา 10.30 - 12.00 น.
Marketing Management

เวลา 10.30 - 12.00 น.
Financial Management

ห้อง BBS-703 
คณะบริหารธุรกิจ

สอบข้อเขียน
วันท่ี 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 10.30 น.
รายวิชาการบัญชีและ

การเงินระหว่างประเทศ

เวลา 10.30 - 12.00 น.
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ระดับโลก

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



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

1 นายพิเชษฐ หลินมา 64910090 คร้ังท่ี 1

2 นางสาวดวงพร เลิศล้าหวาน 64910091 คร้ังท่ี 1

3 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จันทร์จิรา  ปาโท 64910092 คร้ังท่ี 1

4 นางสาวกัลย์สินี  ชะนะ 64910093 คร้ังท่ี 1 

5 นายวรดนัย เต็กสุวรรณ์ 64910094 คร้ังท่ี 1 

6 ว่าท่ี ร.ต.จักพันธ์ ค้าแท้ 64910095 คร้ังท่ี 1

7 นางสาวชณิตฐา  สาฟุ่มเฟย 64910096 คร้ังท่ี 1

8 นางกรรณิการ์  ขันค้านันต๊ะ 64910097 คร้ังท่ี 1

9 นางสาวธัญชนก ประเสริฐชัยโชคดี 64910098 คร้ังท่ี 1

10 นายฉัตย์ชัย นามแก้ว 64910099 คร้ังท่ี 1

11 นางสาวนิชาภา พิริยะเวชากุล 64910100 คร้ังท่ี 1

12 นางสาวรตี สกุลแพทย์ 64910101 คร้ังท่ี 1

13 นายศุภชัย เช้ือพลบ 64910107 คร้ังท่ี 1

14 นางสาวกมลวรรณ ศิริวิโรจน์ 64910108 คร้ังท่ี 1

15 นางสาวยุวดี ฉ้่านิตย์ 64910109 คร้ังท่ี 1

16 นางสาวมินตรา เอ่ียมอัมพะวัน 64910110 คร้ังท่ี 1

17 นางสาวสุพรรณษา ดาทอง 64910111 คร้ังท่ี 1

18 นางสาวชนิดาภา แก้วจันทร์ 64910112 คร้ังท่ี 1

19 นางสาวภรัณยา  กลัดแขก 64910113 คร้ังท่ี 1

20 นางสาวปัญญาพร วิทไชสง 64910114 คร้ังท่ี 1

21 นางสาวชนกสุดา พงษ์วุฒิธรรม 64910115 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0145/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ (1)

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

สอบข้อเขียน
ระหว่างวันท่ี 

24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบหมายเลข 2

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



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

22 นางสาวซารีณา  เชิดชู 64910116 คร้ังท่ี 1

23 นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะวงษ์ 64910117 คร้ังท่ี 1

24 นางสาวเบญจิรา ศิริสวัสด์ิ 64910118 คร้ังท่ี 1

25 นายภาสกร ศรีอินทร์ 64910119 คร้ังท่ี 1

26 นางสาวธนารีย์ ธงชัย 64910120 คร้ังท่ี 1

27 นางสาวปณิชา กล่ินจันทร์ 64910121 คร้ังท่ี 1

28 นายกัมพล จันน้อย 64910122 คร้ังท่ี 1

29 นายกลวัชร สีสุพล 64910123 คร้ังท่ี 1

30 นางสาวอัยวริญ บุนนาค 64910124 คร้ังท่ี 1

31 นางสาวญาณี แซ่อ้ึง 64910125 คร้ังท่ี 1

32 นางสาวณัฐชา ปานอร่าม 64910126 คร้ังท่ี 1

33 นางสาวเมธินี แก่นมะสังข์ 64910127 คร้ังท่ี 1

34 นางสาวนุจรินทร์ ค้าแท้ 64910128 คร้ังท่ี 1

35 นางสาวฐิติมา เช้ือโชติ 64910129 คร้ังท่ี 1

36 นางสาวอภิสรา ยามดี 64910130 คร้ังท่ี 1

37 นายบัณฑิต บุตรชัยพงษ์ 64910131 คร้ังท่ี 1

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ (2)

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง
(ต่อ)

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

สอบข้อเขียน
ระหว่างวันท่ี 

24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

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



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

1 นายสุรบดินทร์  ภูผิวฟ้า 64920659 คร้ังท่ี 2 

2 นายพัชรกฤศฎ์ิ มงคลชาญศักด์ิ 64920660 คร้ังท่ี 1

3 นางสาวธัญลักษณ์ ขันติธรรมกุล 64920662 คร้ังท่ี 1

4 นางสาวอัมรินทร์  เอียดเกิด 64920666 คร้ังท่ี 1

5 นางสาวเกศราภรณ์ ประกอบผล 64920667 คร้ังท่ี 1

6 นางสาวปัณฑิตา บัวศิริพันธ์ุ 64920669 คร้ังท่ี 1

7 นายวันเฉลิม  สะเทือน 64920670 คร้ังท่ี 1

8 นายบรรณวัชร ศรีเจริญ 64920671 คร้ังท่ี 1

9 นางสาวศิปานาฏ วิเชนสวัสด์ิ 64920673 คร้ังท่ี 1

10 นางสาววณัสนัญ จิวัฒนวงศ์สิริ 64920674 คร้ังท่ี 1

1 นายสาคร วงค์ศรี 64920625 คร้ังท่ี 1

2 นางสาวสุนิสา จันทร์อ่อน 64920626 คร้ังท่ี 1

3 นางสาวอารียา  อ้่าอินทร์ 64920627 คร้ังท่ี 1

4 นางสมหมาย ล้ิมปิติพานิชย์ 64920628 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0145/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

ห้อง 501D 
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุม QS1-206
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

เอกสารแนบหมายเลข 3

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



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

1 นางสาวณัฐฤทัย  คงไกรฤกษ์ 62920397 คร้ังท่ี 1

2 นางสาวพิชาภัค ช้านาญมนต์ 62920399 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0145/2565 ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

ฟิสิกส์ศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดสอบแบบออนไลน์ สอบข้อเขียน
วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 13.00 - 16.30 น.

เอกสารแนบหมายเลข 4

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