
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๖ 

เรื่อง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๕ รอบที ่๒ 
----------------------------------- 

    

อาศัยอ านาจตามความตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง อ านาจหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓  และประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ี 0114/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ.2562 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดสอบวัดคุณสมบัติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี ๒ ในระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ความตามทราบแล้วน้ัน 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๕ รอบท่ี ๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 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    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                 ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 
                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

 

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสประจ าตัวนิสิต สอบคร้ังท่ี ผลการสอบ
1 63810106 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
2 64810116 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2566 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

คณะเภสัชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและ
การจัดการทางเภสัชศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 1

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสประจ าตัวนิสิต สอบคร้ังท่ี ผลการสอบ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

1 64810102 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1 64810103 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2566 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 2

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสประจ าตัวนิสิต สอบคร้ังท่ี ผลการสอบ
1 64810113 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

2 64810115 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2566 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 3

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสประจ าตัวนิสิต สอบคร้ังท่ี ผลการสอบ
1 64810002 คร้ังท่ี 2 ผ่าน

2 64810030  คร้ังท่ี 2 ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2566 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

คณะพยาบาลศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

เอกสารแนบหมายเลข 4

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสประจ าตัวนิสิต สอบคร้ังท่ี ผลการสอบ
คณะสหเวชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
1 65810062 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2566 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 5

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสประจ าตัวนิสิต สอบคร้ังท่ี ผลการสอบ
1 63810009 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
2 63810014 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
3 63810015 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
4 63810069 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
5 63810072 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
6 63810075 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
1 63810029 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
2 63810080 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
3 63810111 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
4 63810112 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2566 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

เอกสารแนบหมายเลข 6

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสประจ าตัวนิสิต สอบคร้ังท่ี ผลการสอบ
1 63810042 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

2 63810118 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1 64810108 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

1 64810095 คร้ังท่ี 1 ผ่าน
2 64810096 คร้ังท่ี 1 ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2566 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566
เร่ือง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

คณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติ
การศึกษา

เอกสารแนบหมายเลข 7

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