
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่  ๐๐๓๑/๒๕๖๖ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๕ รอบที ่๓ 
----------------------------------- 

    

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 ๓ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จงึประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที ่๓ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ดังนี้ 

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

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะสหเวชศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
                                         (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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

1 นางสาวปวรินทร์ โชติ 63810119 คร้ังท่ี 1 อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 

คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 2 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

1 นางสาวเมธาวี  คัมภิรานนท์ 64810082 คร้ังท่ี 1
2 นายเอกธนัช  แก้วลา 64810083 คร้ังท่ี 1
3 นายณรงค์ ภูถาวร 64810084 คร้ังท่ี 1

1 MR.RUI ZHU 64810010 คร้ังท่ี 1
2 นางสาววรัญญา ปรีดาธวัช 64810105 คร้ังท่ี 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัย ประเมินและสถิติ
การศึกษา

1 นางสาวกัลยา เปานาเรียง 65810005 คร้ังท่ี 1 ห้อง QS1-110
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 2 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0031/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์

ห้อง 5001A
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 2 เมษายน 2566
เวลา 08.30-16.30 น.

ห้อง QS1-503
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 1

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



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

1 MRS.YAN E YIN 64810008 คร้ังท่ี 1
2 MRS.XIAOYUN CHEN 64810009 คร้ังท่ี 1
3 MRS.FANG YU 64810036 คร้ังท่ี 1
4 MS.JINGJING GAO 64810037 คร้ังท่ี 1
5 MS.KEYU CHEN 64810038 คร้ังท่ี 1
6 MRS.MI ZHAO 64810040 คร้ังท่ี 1
7 MRS.XUDAN LIU 64810041 คร้ังท่ี 1
8 นายพัชรกร กุลเจริญ 64810042 คร้ังท่ี 1
9 นางสาววรรษมน เพียรเสมอ 64810043 คร้ังท่ี 1
10 MS.JIAO  LUO  64810101  คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0031/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไทยศึกษา ช้ัน 7 ห้อง 715
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
วันท่ี 5 เมษายน 2566

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

1 นายอดิศร วังมูล 64820003 คร้ังท่ี 1
2 นางสาวสุภาพร ประกอบธรรม 64820006 คร้ังท่ี 1
3 นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม 64820007 คร้ังท่ี 1
4 นายปภาวิน ศรีพล 64820008 คร้ังท่ี 1
5 นางมาลิณี สิงหสุวิช 64820009 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0031/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์และ
ความม่ันคง

อาคารคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1-2 

เมษายน 2566
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

เอกสารแนบหมายเลข 3

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



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

วิทยาลัย
วิทยาการวิจัย
และวิทยาการ
ปัญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา

1 นางป่ินกมล สมพีร์วงศ์ 64810069 คร้ังท่ี 1 สอบข้อเขียน
ห้อง RMCS 301
สอบสัมภาษณ์

ห้อง RMCS 107 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

วันท่ี 1 เมษายน 2566
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00-14.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0031/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

เอกสารแนบหมายเลข 4

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 2
2 นายภาคภูมิ  พิลึก 65810057 คร้ังท่ี 2
3 นางสาวนราดาปวีณ์ หม่ันเขตกิจ 65810079 คร้ังท่ี 1
4 นางสาวสรินญพร หิมกร 65810080 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0031/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์
การกีฬา

วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา

ห้อง FSS 603 
คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

สอบข้อเขียน
วันท่ี 3 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

สอบสัมภาษณ์
วันท่ี 7 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 5

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



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

สหเวชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ 1 นางสาวณัฐธิดา ค าพวง 65810087 คร้ังท่ี 1 ห้อง MS-102 
อาคารวิทยาศาสตร์

การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์

สอบสัมภาษณ์
วันท่ี 7 เมษายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0031/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

เอกสารแนบหมายเลข 6

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