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เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรคุณธรรมน ำเข้ำมหำวิทยำลัย “เด็กดีศรีระยอง” 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

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

ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 
ระดับปริญญำตรี โครงกำรคุณธรรมน ำเข้ำมหำวิทยำลัย “เด็กดีศรีระยอง” เพ่ือให้เด็กดี มีคุณธรรมและ 
ท ำประโยชน์ให้กับสังคม ได้มีโอกำสเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง 
ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนที่ผ่ำนคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศรำยชื่อ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในโครงกำรคุณธรรมน ำเข้ำมหำวิทยำลัย  “เด็กดีศรีระยอง”  มหำวิทยำลัยบูรพำ   
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
1 นำงสำวกวิสรำ บุญมำ สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
2 นำงสำวพรชิตำ อุปถัมภ์ สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
3 นำยศิริมงคล หมื่นฤทธิ์ สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
4 นำงสำวกำญจนศิริ สนิทเหลือ สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
5 นำงสำวปนัดดำ มณีสร้อย สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
6 นำงสำววิรตำ เลี้ยงพรพัฒนำ สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
7 นำงสำวณัฐชยำ เดชบุญ สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
8 นำงสำวโขมพัสตร์ เผื่อนโชติ สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
9 นำยกิตติธัช ใจเย็น สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
10 นำยจำรุกิตติ์ อุนำริเณ สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
11 นำงสำวณัฎฐณิชำ พุทธิมนตรี สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
12 นำงสำวอรณิชำ ตั้งเจตนำภิรมย์ สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
13 นำงสำวปิยะฉัตร โปร่งทอง หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
14 นำงสำวนฤมล บุญมีจ้อย หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
15 นำงสำวจิรประภำ หวำนระรื่น หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
16 นำงสำวฐิตำภำ ดวงดำว หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
17 นำยชลกร ดำบประดิษฐ์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
18 นำงสำวเบญญำภำ มำตรำช หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
19 นำงสำวกัณฐิกำ จิกค ำ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
20 นำงสำวฐิตำพร รัตนวิจิตร หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
21 นำงสำวกัลย์กมล โต๊ะช้ำง หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
22 นำงสำวอริสรำ บ ำรุง หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 



-2- 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
23 นำงสำวประภัสสร บินบน หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
24 นำงสำวพัชรำภรณ์ พนมเพลิง หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
25 นำงสำวสุรีพร แป้นเพ็ชร หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
26 นำงสำวดวงหทัย ปธำนรำษฎร์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
27 นำยวรวิช บุญม ี หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
28 นำงสำวอรณิช ค ำสุข หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
29 นำงสำวรัชนิดำ เกิดพูล หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
30 นำงสำวมำนิตำ นิตยพร หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
31 นำงสำวสุุธินันท์ บุญมำตย์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
32 นำยณัฐนนท์ ศรนำรำยณ์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
33 นำงสำวธัญจิรำ บุตรวงษ์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคพิเศษ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
34 นำงสำวจุฑำรัตน์ นนทีอุทก หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
35 นำงสำวรินลมณี กลิ่นนำคำ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
36 นำงสำวฐิติพร บุญรุ่ง หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
37 นำงสำวพรพรรณ โพธิจักร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
38 นำงสำวปิยพร แก้วนุช หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
39 นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิริบำล หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
40 นำงสำวสุชำดำ แจ่มจันทร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
41 นำงสำวสุวิชญำ สอำด หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
42 นำงสำวจินดำพร สอดส่อง หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
43 นำงสำวนฤมล ภิญโญ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
44 นำงสำวพจนีย์ พรมมำ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
45 นำยวิทยำ วงศ์สุบิน หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
46 นำงสำวทิพรดำ เกิดสี หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
47 นำงสำวนิพำกร เสืองำม หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
48 นำงสำวผกำสินี นะที หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
49 นำงสำวผำณิตำ มั่งคั่ง สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
50 นำยรังสิมันตุ์ ดนัยสวัสดิ์ สำขำวิชำเคมี ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
51 นำงสำวจันทร์พิมพ์ เบญจศิริ สำขำวิชำเคมี ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
52 นำงสำวกมลวรรณ จิตรตั้งตรง สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
53 นำงสำวรุจีรัตน์ ใจคง สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
54 นำงสำวปรียำพร ทับแก้ว สำขำวิชำชีวเคมี  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
55 นำงสำวปภัทรำ ประทุมชำติ สำขำวิชำชีวเคมี  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
56 นำยณัฐพล คงประเสริฐ สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
57 นำงสำวนฤมล ปำนจัตุรัส สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
58 นำงสำวสุพัตรำ อำมำตรมนตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
59 นำงสำวภัทจรีญำ ขำวแสง สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
60 นำงสำวชุติณปภัช บุญสนอง สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
61 นำงสำวพัชรี สุวรรณศรี สำขำวิชำสถิติ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
62 นำงสำวณัฐชยำ สำยญำติ สำขำวิชำสถิติ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
63 นำยพนธกร มั่นจิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภำคปกติ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
64 นำยณัฐกรณ์ น้อยเกิด สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภำคปกติ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
65 นำงสำวมัลลิกำ เอ่ียมอ่อน สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
66 นำงสำวชญำนี สีสันเทียะ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
67 นำงสำวณัชชำ สิริเจริญมี สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
68 นำงสำวธัญสิริ สุทธิสถิตย์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
69 นำงสำวอรอนงค์ นะภูโต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
70 นำยนฤเทพ ดนัยวิเชียร สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
71 นำงสำวเพชรกมล อินทรวัติ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
72 นำงสำวจีรประภำ สนั่นไหว สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
73 นำงสำวฐิติพร เชื้อพลบ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
74 นำงสำวทิพำนัน อินทร์ฉำย สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
75 นำงสำวพนิตสุภำ เกตุมำก สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
76 นำงสำวจริยำ บรรลือเขตต์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
77 นำงสำวกฤติกำ แสวงภำค สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
78 นำยภำนุพงศ์  เงำงำม สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
79 นำยณัฐพัชร์  ศุภพิพัฒน์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
80 นำยศรำวุฒิ  เจริญกิจ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
81 นำงสำวกมลชนก  สุทธินนท์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
82 นำงสำวณิลำวัลย์  สุธนะวัฒน์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
83 นำงสำววรรณภรณ ์ จันทร์พรำหมณ ์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
84 นำยคุณภัทร  แกนยำงหวำย สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
85 นำงสำวเกวลิน  ชัยสิทธิ ์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
86 นำงสำวมัลลิยำ  ลิ้มสิทธิกูล สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
87 นำงสำวณรัญญำ  แซ่ตั้ง สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
88 นำงสำวปวันพัสตร์  อับดุลเลำะ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

89 นำงสำวฐำนิดำ รัตนวรรณ สำขำวิชำสุขศำสตร์อตุสำหกรรมและ 
ควำมปลอดภัย ภำคปกต ิ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

90 นำยเดชำธร กำญจนจูฑะ สำขำวิชำสุขศำสตร์อตุสำหกรรมและ 
ควำมปลอดภัย ภำคปกต ิ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

91 นำงสำวภำวินี มุขพรหม สำขำวิชำสุขศำสตร์อตุสำหกรรมและ 
ควำมปลอดภัย ภำคปกต ิ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

92 นำงสำวธัญลักษณ์ แซ่ตั้ง สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสรมิสุขภำพ  
ภำคปกต ิ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
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93 นำงสำวศิรินภำ ล้อมเจริญพงษ์ สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
94 นำงสำวณิชำภัทร เอี่ยมอินทร์ สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
95 นำงสำวพิมพิกำ ภูชะธง สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
96 นำงสำวพรรณพร หำญมณี สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
97 นำงสำวศศิธร ปัญจะพันดอน สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
98 นำงสำวพำขวัญ อุทิยำนนท์ สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
99 นำงสำวฐิตินัน อำษำศรี สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
100 นำงสำวพิมพ์นำรำ เชื่อมสมบัติ สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
101 นำงสำวพรประภำ แถวจัตุรัส สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
102 นำงสำวปลิดำ ดีเมือง สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
103 นำงสำวยุวธิดำ โพสำ สำขำวิชำดนตร ีวิชำเอกดนตรสีำกล ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 
104 นำงสำวจอมขวัญ ระวัง สำขำวิชำดนตร ีวิชำเอกดนตรสีำกล ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 
105 นำยณภัทร เสตะพงษ์สัตย์ สำขำวิชำดนตร ีวิชำเอกดนตรสีำกล ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

106 นำงสำวภรันดำ ศรีโพธิ์ สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกนำฏศิลป์
และกำรก ำกับลลีำ ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

107 นำงสำวศิริลักษณ์ หิรัญกุลโชติ สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

108 นำงสำวจันทรรตัน์ โชคสิทธิธำดำกุล 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

109 นำงสำวน้ ำฝน รัตนภำวรรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

110 นำงสำวแฮนน่ำ สำริน่ำ ริชำร์ด สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

111 นำยธนำกร  บรรจงนอก สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

112 นำงสำวปิยะธิดำ  สมภำร  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

113 นำงสำวชนำภำ  สนเอ่ียม สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

114 นำงสำวบุญสิตำ  เนียมทอง สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

115 นำงสำวบรรจงพร  อนุมำตร 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกติ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

116 นำงสำวพิชชำพร  ศรประสิทธิ์ 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกติ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

117 นำยทยำกร  แสงอรุณ 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกติ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

118 นำงสำวสิริยำกร  จิตหำญ สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 
119 นำงสำวพรนภัส  มีลำภ สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 
120 นำงสำวณภัทร  สำมัคคี สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
121 นำงสำวสิริกันยำ  จิตหำญ สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
122 นำงสำวอำรีรตัน ์ พลอยทับทิม สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

123 นำยภัทรพงษ์  ประกอบกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (หลักสูตร4ปี)  
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

124 นำงสำวกิตติยำ  แม่นหมำย สำขำวิชำพลศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
125 นำยกิตติศักดิ์  พัชรแสงจริง สำขำวิชำพลศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
126 นำงสำวภัทรวดี  แซ่อ๋ึง สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสตูร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
127 นำยสุรสิทธิ์  คฤครำช สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสตูร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

128 นำงสำวกณิกำร์  ตั้งมั่น สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำร 
โลจสิติกส ์ภำคปกต ิ คณะโลจิสติกส์ 

129 นำงสำวชนำภำ  ภูดวงศรี สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์ภำคปกต ิ คณะโลจิสติกส์ 

130 นำงสำวปัทมำ  สีนำยกอง สำขำวิชำกำรจดักำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี   
ภำคปกต ิ คณะโลจิสติกส์ 

131 นำงสำวจิดำภำ  ทองหล่อ สำขำวิชำกำรจดักำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
นำนำชำติ  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

132 นำงสำวณัฐนิชำ  โรจนนำวิน สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์ ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 
133 นำยพรภวิษย์  ทำประเสริฐ สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์ ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 
134 นำงสำวธิดำรัตน์  พิมพ์ทอง สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์ ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

135 นำงสำวฐนิชำ  กำญจนศรีกุล สำขำวิชำกำรตดิต่อสื่อสำร กลุ่มวชิำกำรติดต่อ 
สื่อสำรเชิงธุรกิจ  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

136 นำยอภิสิทธิ์  คงรวย หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

137 นำงสำวอภิชำ  สีตำลแก่ หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

138 นำงสำวชญำน์นันท์  ทองพลู หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด  
ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

139 นำงสำวพัทธนันท์  แซ่ลิ้ม หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด  
ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

140 นำงสำวธมลวรรณ บุญสุข สำขำวิชำกำยภำพบ ำบดั ภำคปกติ คณะสหเวชศำสตร์ 

141 นำยอัษฎำวุธ จันทร์โสก สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน  
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และ 
ศิลปศำสตร ์วิทยำเขตจันทบุร ี

142 นำยกิตติพศ ใจดี สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  (ด้ำนพืช) ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และ 
ศิลปศำสตร ์วิทยำเขตจันทบุร ี

143 นำงสำวกันฑ์ณิกำ แซ่อุ่ย สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และ 
ศิลปศำสตร ์วิทยำเขตจันทบุร ี

144 นำงสำวพรกมล รุจิวงศ์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
 ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และ 
ศิลปศำสตร ์วิทยำเขตจันทบุร ี

145 นำงสำวภคนันท์ รัตนธรรม สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล  ภำคปกต ิ
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  
วิทยำเขตจันทบุร ี
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ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 

1. กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบช าระเงิน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
1.1 เข้ำไปที่เว็บไซต์  http://e-admission.buu.ac.th เพ่ือกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบช ำระเงิน  

ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
1.2  น ำเอกสำรที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และที่ท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 20-23 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 1.3  ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและกำรช ำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
 
2. การช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร จ ำนวน  500  บำท  
2.2 น ำเอกสำรที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และที่ท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 20-23 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
    - หำกผู้มีรำยชื่อไม่ด ำเนินกรอกข้อมูลและช ำระเงินตำมวันที่ก ำหนด จะถือว่ำสละสิทธิ์ 
      ในกำรเข้ำศึกษำ 
 

3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  

ในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
ประกำศ  ณ  วันที่   18   ธันวำคม  พ.ศ.  2561 

 
 
             (ลงชื่อ)              วิมลรัตน์  จตุรำนนท์ 
                      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์  จตุรำนนท์) 
            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
           ส ำเนำถูกต้อง 
        พรจันทร์  โพธินำค 
   (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 

 


