
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๐๓๒/๒๕๖๖ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี ๓) 
 

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

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 ๓) ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๓) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๒ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๓ คณะบริหารธุรกิจ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔ คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕ คณะโลจิสติกส์ (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

1 นางสาวปุณยภา บุญทนาวงค์ 63920414 คร้ังท่ี 1
2 นางสาวชญานิษฐ์ สมพ้ืน 63920416 คร้ังท่ี 1
3 นายสิรวิชญ์ ทองศรีนุช 63920417 คร้ังท่ี 1
4 นางสาวจิรัชญา พงศ์นภารักษ์ 63920418 คร้ังท่ี 1
5 นางสาวชมพูนุท เจโคกกรวด 64920051 คร้ังท่ี 1
6 นางสาวมธุรา ชุกล่ินหอม 64920052 คร้ังท่ี 1
7 นางสาววิภารัตน์  ชาฎา 64920054 คร้ังท่ี 1
8 นายณภัสส์ จันทร์จรูญ 64920449 คร้ังท่ี 1
9 นางสาวทิพยาพัฒน์ ฉ่่าเลิศวัฒน์ 64920453 คร้ังท่ี 1
10 นางสาวภคมน สิทธิโชค 64920454 คร้ังท่ี 1
11 ร้อยต่ารวจโทชาญทนุ แสงอุทัย 64920553 คร้ังท่ี 1
12 นางสาวกมลวรรณ โพธ์ิศรี 64920556 คร้ังท่ี 1
13 ร้อยต่ารวจเอกนิพิฐพนธ์ พันธ์ภักดี 64920557 คร้ังท่ี 1
14 นางสาวนภากานต์ เลิศวิไล 64920558 คร้ังท่ี 1
15 นางสาวพิชมญช์ ศิริธรรม 64920560 คร้ังท่ี 1
16 นายชนุตม์ หอมหวล 64920561 คร้ังท่ี 1
17 นางสาวชุติกาญจน์ จิตสุวรรณ์ 64920562 คร้ังท่ี 1
18 นางสาวชนัดดา อ่องละออ 64920563 คร้ังท่ี 1

ห้อง 603
อาคารคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ 2

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1-2 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี   0032/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (1)

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

เอกสารแนบหมายเลข 1

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



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

1 นายสิริวิทย์ สิทธินิสัยสุข 64910102 คร้ังท่ี 1
2 นางสาวณัฐริกา แป้นถึง 64910103 คร้ังท่ี 1
3 นางสาวกมลชนก ค่าจันทน์ 64910104 คร้ังท่ี 1
4 นายบรรหาร  ถนอมญาติ 64910105 คร้ังท่ี 1
5 นายฤกษ์ฤทธ์ิ จิตต์รัตนธรรม 64910106 คร้ังท่ี 1

ห้อง 603
อาคารคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ 2

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1-2 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (2)

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

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



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รหัสนิสิต สอบคร้ังท่ี สถานท่ีจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ
1 MISS FAN TUXUE 64740005 คร้ังท่ี 2
2 MR.ZHEN WANG 64740006 คร้ังท่ี 2

1 นายยุทธนา ศรีกมลกริช 64710003 คร้ังท่ี 1
2 นายธนเดช เปรมะศีโล 64710007 คร้ังท่ี 2
3 นายอดิศร เลิศทรัพย์ทวี 64710011 คร้ังท่ี 2
4 นายอังกฤษ อวยพร 64710013 คร้ังท่ี 2
5 นายวศกร ชะวาใต้ 64710015 คร้ังท่ี 2
6 MISS DONGDONG LAI 64710027 คร้ังท่ี 2
7 นางสาวโชติกา  อัครภาคินภิญโญ 64710033 คร้ังท่ี 2
8 นางสาวณัฐชยา อนุมัติ 64710039 คร้ังท่ี 2
9 นายไกรสวัสด์ิ จงโชติชัชวาลย์ 64710045 คร้ังท่ี 2
10 นางสาวปทิตตา วิสุทธิ 64710046 คร้ังท่ี 2
11 นายนริศ ถนอมสินทรัพย์ 64710047 คร้ังท่ี 2
12 นายศานิต สมบูรณ์ 64710050 คร้ังท่ี 1
13 นายจตุรงค์ วุฒินาม 64710051 คร้ังท่ี 1
14 นายจักริน เอ่ียมพิจิตร 64710052 คร้ังท่ี 1

วิทยาลัย
พาณิชย์ศาสตร์

ห้อง BBS-703
คณะบริหารธุรกิจ

สอบข้อเขียน
โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รายวิชากลยุทธ์ิการตลาด
ดิจิตอลพลวัตร

สอบวันท่ี 1 เมษายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
---------------------------
รายวิชาการจัดบัญชี

การเงินส าหรับผู้บริหาร
สอบวันท่ี 1 เมษายน 2566

เวลา 13.00-16.00 น.
---------------------------

รายวิชาการจัดการความ
หลากหลายและจิตวิทยา
เชิงพลวัตรส าหรับการ

ปรับเปล่ียนองค์กรธุรกิจสู่
ความย่ังยืน

สอบวันท่ี 2 เมษายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ

ห้อง BBS-703
คณะบริหารธุรกิจ

สอบข้อเขียน
รายวิชา Financial 

Management
สอบวันท่ี 1 เมษายน 2566

เวลา 09.00-12.00 น.

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
ส าหรับผู้บริหาร

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0032/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

เอกสารแนบหมายเลข 2

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



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

1 นางสาวจันทสุดา บุญบังเกิด 64920006 คร้ังท่ี 1
2 นางสาววรินทร์ธร ธาดานุกูลวัฒนา 64920427 คร้ังท่ี 1
3 นางสาววรรณ์ชนก สมบูรณ์สัจจา 64920429 คร้ังท่ี 1
4 นายจิราเมธ  โปต๊ิบ  64920430 คร้ังท่ี 1
5 นางสาวผุสดี มะโนโฮ้ง 64920500 คร้ังท่ี 1
6 นางสาวจิรภา ก้าวรุ่งเรือง 64920501 คร้ังท่ี 1
7 นางสาวกิตติภาพร ดอกรัก 64920502 คร้ังท่ี 1
8 นางสาวอรนลิน เพลิงภากร 64920503 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0032/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

ห้อง BBS-801 
คณะบริหารธุรกิจ

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1 เมษายน 2566
โดยมีรายละเอียดดังน้ี

วิชาการจัดการสมัยใหม่
และพฤติกรรมองค์การ

สอบเวลา 09.00-10.30 น.
----------------------------

วิชาการจัดการการตลาด
ระดับโลก

สอบเวลา 10.30-12.00 น.
---------------------------

วิชาการบัญชีและการเงิน
ส าหรับผู้บริหาร

เวลา 13.00-14.30 น.
----------------------------

วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ิ
เวลา 14.30-16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 3

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



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

1 นายศิริมงคล สิทธิกาล 64920668 คร้ังท่ี 1 
2 นายวันเฉลิม  สะเทือน 64920670 คร้ังท่ี 2
3 นายเจริญสุข ศิริภักตร์ 64920727 คร้ังท่ี 1
4 นายก้องกิดากร หล้าพรหม 64920728 คร้ังท่ี 1
5 นางสาวรมิตา  วารนิช 64920729 คร้ังท่ี 1
6 นางสาวพรพิมล  ทองสุทธิ 64920731 คร้ังท่ี 1
7 นางวรรณภา  สังข์ทอง 64920732 คร้ังท่ี 1
8 นางสาวบุษบา ท้วมจันทร์ 64920733 คร้ังท่ี 1
9 นางนวพร วรรณาชัยสิทธ์ิ 64920734 คร้ังท่ี 1
10 นางสาวเมธินี  จงจิตร 64920738 คร้ังท่ี 1
11 นางสาวประภัสสร  ศิริสุข 64920742 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0032/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

ศึกษาศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ห้องประชุม QS1-206
อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 4

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



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

1 นายภัทร์กวินท์ หาญกล้า 64920484 คร้ังท่ี 1
2 นางสาวรัชพร ศรีสุข 64920591 คร้ังท่ี 1
3 นายธนากร บูรพิสิทฐิกุล 64920750 คร้ังท่ี 1
4 นายชาญชัย พัชนี 64920751 คร้ังท่ี 1
5 นางสาวพรวัฒนา วงศ์ชินศรี 64920752 คร้ังท่ี 1
6 MISS HAIRONG LI 64920754 คร้ังท่ี 1
7 MISS YUTONG PENG 64920755 คร้ังท่ี 1
8 นางสาวรุ่งทิวา หมีสิลา 64920756 คร้ังท่ี 1
9 นางสาวสิรีธร ก่ิงทอง 64920758 คร้ังท่ี 1
10 MISS MIAOLIN HUANG 64920759 คร้ังท่ี 1
11 นางสาวธนาภรณ์ บ่ารุงธรรม 64920760 คร้ังท่ี 1
12 นายณัฐวุฒิ สิงห์บูรณานนท์ 64920761 คร้ังท่ี 1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0032/2566 ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3

โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

ห้อง LOG 401
คณะโลจิสติกส์

สอบข้อเขียน
วันท่ี 1 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข 5

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


		2023-02-27T15:50:13+0700




