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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  2769   / 2561 

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)   
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

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

 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่ท าความดี  มีคุณธรรมและท าประโยชน์เพื่อสังคม  ได้มีโอกาสศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน 
ที่ผ่ำนคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี ้มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในโครงกำร
คุณธรรมน ำเข้ำมหำวิทยำลัย  “เด็กดีศรีระยอง”  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
1 นำงสำวอรพรรณ    สำระพล หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 
2 นำงสำววิภำวด ี   วิเศษบุรี หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 
3 นำงสำวรุ่งนภำ    ปรำงจันทร์ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 
4 นำงสำวกชพร    พรหมวิหำร หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 
5 นำงสำวชลธิชำ    วงษ์บ ำหรุ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 
6 นำงสำวกฤษณำ    หำสุข หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 
7 นำงสำวอภิญญำ    พุ่มพวง หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 
8 นำงสำวศศิธร    กรุดเงิน หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ คณะพยำบำลศำสตร์ 

9 นำงสำวสุชำดำ    กำระเกษ สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์ 

10 นำงสำวกัญญำรัตน์    แสนสุข สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์ 

11 นำงสำวพรสินี    เชื้อเงิน สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์ 

12 นำงสำววิสสุตำ    พูลสวัสดิ์ สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์ 

13 นำยสิทธิพงศ์    นพโสภณ สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์ 

14 นำยวัชรภูม ิ   กั้งปู่ สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
15 นำงสำวศลิยำ    พุทธโคตร สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
16 นำยธนพล    สวัสดี สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ภำคปกต ิ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
17 นำงสำวผุสสดีฎ ์ จินดำกุลเจริญ สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
18 นำงสำวปรำงทิพย์    สิงห์หนู สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
19 นำงสำวชมพูนุช    กังญำนนท์ สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
20 นำยณัฎฐกิตต์    เจริญศิลป์ สำขำวชิำคณิตศำสตร์ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
21 นำย  พงศกร  กังวำนสมวงศ์ สำขำวชิำคณิตศำสตร์ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
22 นำงสำวภัทรำพร    เจริญผล สำขำวชิำคณิตศำสตร์ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
23 นำงสำวจำรุวรรณ   เกลำเกลี้ยง สำขำวชิำคณิตศำสตร์ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
24 นำงสำวศิวพร    จันทร์หล ำ สำขำวชิำคณิตศำสตร์ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
25 นำงสำวอณัฐวิกำ    บุญคล้ำย สำขำวชิำคณิตศำสตร์ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
26 นำยธนพล    กอบประดิษฐ์ สำขำวชิำคณิตศำสตร์ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
27 นำงสำวฐิติวรดำ    ไกรวำส สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
28 นำงสำวภควดี    บุญเติม สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
29 นำยพงศธร    สร้อยเสริมทรัพย์ สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
30 นำงสำวพรธิชำ    เย็นจิตร์ สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
31 นำงสำวณิรัญญำ    คูหำวัลย์ สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
32 นำยปุณณพัฒน์    ศฤงคำรศิริ สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
33 นำงสำวชนำกำนต์    ฮะสุน สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
34 นำงสำวดำรณี    สิรชัยเจริญ สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
35 นำงสำวอภิสรำ    นิรมล สำขำวชิำเคมี ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
36 นำงสำวกำญจนำ    ขำนชัยดี สำขำวชิำจลุชีววทิยำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
37 นำงสำวกมลวรรณ   จิตรตั้งตรง สำขำวชิำจลุชีววทิยำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
38 นำงสำววรดำ    รวงผึ้ง สำขำวชิำจลุชีววทิยำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
39 นำงสำวแสนแก้ว  ศิริเล็ก สำขำวชิำจลุชีววทิยำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
40 นำงสำวทิพำกร  เสืองำม สำขำวชิำจลุชีววทิยำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
41 นำงสำวเมธำวี    ศิริตรัย สำขำวชิำชีวเคมี  ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
42 นำงสำวพรลภัส    ทองเปรม สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
43 นำงสำวพิลำวรรณ    คณะเมฆ สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
44 นำงสำวกรกช    เจริญเรือง สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
45 นำงสำวชนนิกำนต์    นำมศร ี สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
46 นำงสำวสรัญญำ    ประเสริฐสิน สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
47 นำงสำวสุจิตรำ    ศรีวิเศษ สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
48 นำงสำวพรนภัส    โคสนำวิทย์ สำขำวชิำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
49 นำงสำวสุชัญญำ    เฮงศิริวิมล สำขำวชิำฟสิิกส ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
50 นำงสำวพันทิวำ  เพ็งแข สำขำวชิำวำริชศำสตร ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
51 นำงสำวกมลลักษณ์    อุ่นจันทร์ สำขำวชิำวำริชศำสตร ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
52 นำงสำวมำซีเตำะฮ์    มำลำรัตน์ สำขำวชิำวำริชศำสตร ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
53 นำงสำวสุดำรัตน์    นวมโคกสูง สำขำวชิำวำริชศำสตร ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
54 นำวสำวชลิตำ    จ ำปำ สำขำวชิำวำริชศำสตร ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
55 นำยพงศธร    เกตุงำม สำขำวชิำวำริชศำสตร ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 
56 นำยวรสุพล    สุชำติ สำขำวชิำวำริชศำสตร ์ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์ 

57 นำงสำวนันท์นภัส   บุญจุ้ย สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 

58 นำงสำวไปรยำ    นิลแสง สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์ 

59 นำงสำวธัญลักษณ ์  ตระกลูพิศำลชัย 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 

60 นำงสำวสิรำวรรณ   เปรมจินดำ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 

61 นำงสำวพัชนิดำ    วิริยำนนท์ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์ 

62 นำยจิรวัฒน์    สำหำร สำขำวชิำสถิติ  ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์ 
63 นำงสำวเบญญำภำ  ปัญญำช่ำง สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
64 นำยณภัทร    นิติวิธำนชัย สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
65 นำงสำวธนิดำ    สิทธิบุศย์ สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
66 นำงสำวธศินี    ธนวุฒิคติวรกุล สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
67 นำยไกรวิชญ์    บุญเสมอ สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
68 นำงสำวสุดำพร    ฮ้อกุ่ย สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
69 นำงสำวอภิญญำ  สุวภำพภทัรพร สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
70 นำงสำวชลิตำ    รังประเสริฐ สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
71 นำยจิรำวัฒน์    บุญมะโน สำขำวชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
72 นำยนพรัตน์    โพธิ์ค ำ สำขำวชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
73 นำงสำวกุลธิดำ    ศรีโกเศรษฐ สำขำวชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
74 นำงสำววิลำสิน ี   เรือนทอง สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
75 นำย จิรัฎฐ ์  เนื่องจ ำนงค์ สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
76 นำงสำวยศวดี    ชัยมำนะพร สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
77 นำยจ ำเนียร    หงษ์วิเศษ สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
78 นำยธนกฤต    ฉำกเขียน สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
79 นำงสำวมัณฑนำ    เรืองเดช สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
80 นำงสำวมลฤดี    ผดุงรัตน์ สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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81 นำงสำวณัฐธิพำ    อัมพรทิพย์ สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
82 นำยพลวรรธน์    จันทร์อุทัย สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
83 นำยนัทธพงศ์   เรณูศิลป์ สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
84 นำยรัฐพล    แก้วอุดม สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
85 นำยทัศนัย    ฮับชัน สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
86 นำยพลพล    บุญอภัย สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
87 นำงสำวจันจิรำ    เฉียวกุล สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
88 นำงสำวจิรนันท์    เสถียรเขต สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
89 นำงสำวจันต์จุฑำ    ทวีชัย สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
90 นำงสำวณิชกำนต์    อังคะลำ สำขำวชิำวิศวกรรมวัสด ุ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
91 นำงสำวกัญญำณัฐ     แซ่เตียว สำขำวชิำวิศวกรรมวัสด ุ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
92 นำงสำวกฤตพร    แสงทโชติ สำขำวชิำวิศวกรรมวัสด ุ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
93 นำยธนิสร    มังกร สำขำวชิำวิศวกรรมวัสด ุ ภำคปกติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
94 นำงสำววโรชำ    มะธิตะใน สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
95 นำงสำวแพไหม    สุดชำรี สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
96 นำงสำวเพ็ชรรัตน์    แดงมำ สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
97 นำงสำวชุติญำดำ    ศรีโสม สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
98 นำงสำวเพ็ญพิสุทธิ์    บำงสอน สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
99 นำงสำวเบญญำภำ    แช่มเงิน สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
100 นำงสำวจันทร์จิรำ    ทองหล่อ สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
101 นำงสำวศิริยำกร    ไกรษร สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
102 นำงสำวเกศรำ    ศรีเพชร สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
103 นำงสำวธนพร    ฉำยสุวรรณ สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
104 นำงสำวณัฐพร    ก้อนค ำ สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
105 นำงสำวกังสดำล  ประพันธ์พงษ์ สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

106 นำงสำวชลฐิชำ    ชำลี สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
ภำคปกต ิ

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

107 นำยธนกร    โสนน้อย สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
ภำคปกต ิ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

108 นำยชัยกำญจน์    ใหม่โสภำ สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
ภำคปกต ิ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

109 นำยภัทรพล    สุทธำโร สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
110 นำงสำวชำลิณี    น้อยเจริญ สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
111 นำงสำวสุทธิดำ   แซ่ปึ๊ง สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
112 นำงสำวระวิวรรณ   รำชแขวง สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
113 นำงสำวอำรีรัตน ์ อรรถจริยำพร สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม ภำคปกติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
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114 นำยถมทอง    อำษำรัฐ สำขำวชิำดนตร ีวิชำเอกดนตรีไทย  
ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

115 นำงสำวกวิสรำ    ค ำฟู สำขำวชิำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล  
ภำคปกต ิ

คณะดนตรีและกำรแสดง 

116 นำยชัยธัช    รุ่งโรจน์ สำขำวชิำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล  
ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

117 นำงสำวณัฐทิตำ    ถึงสุข สำขำวชิำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล  
ภำคปกต ิ

คณะดนตรีและกำรแสดง 

118 นำยจิรำยุส    จันทะเลิศ สำขำวชิำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล  
ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

119 นำงสำวชยำภัสร ์   สมบูรณ์กูล สำขำวชิำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล  
ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

120 นำงสำวไอริณ    นอนโพธิ์ สำขำวชิำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล  
ภำคปกต ิ

คณะดนตรีและกำรแสดง 

121 นำยจตุพร    ค้ ำโลก สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกนำฏศิลป์
และกำรก ำกับลลีำ ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

122 นำงสำวสุภัสตำ    วรสุข สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกนำฏศิลป์
และกำรก ำกับลลีำ ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

123 นำงสำววิชญำดำ   เมืองโคตร สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกนำฏศิลป์
และกำรก ำกับลลีำ ภำคปกต ิ

คณะดนตรีและกำรแสดง 

124 นำงสำวนภัสกร    วงษ์เอก สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

125 นำงสำวศิริรักษ์   พรมเรือง สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

126 นำยปพัสกิตติ์    จตุบวรรัตน ์ สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ

คณะดนตรีและกำรแสดง 

127 นำงสำวประณัชญำ    เกตุนิล สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

128 นำยปฏิภำณ    สำธุสิทธิ์ สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ คณะดนตรีและกำรแสดง 

129 นำยสยมภู    ทนทำน สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง วชิำเอกศิลปะ 
กำรละคร ภำคปกต ิ

คณะดนตรีและกำรแสดง 

130 นำงสำวนภสร    แสนจันทร์ สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

131 นำงสำวณีรนุช    จันทร์ค ำ 
สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

132 นำงสำวจิรำภรณ์    นิ่มสมบูรณ์ สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ

คณะศึกษำศำสตร์ 
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133 นำงสำวปณัฐชำ   ยิ้มแย้ม สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

134 นำงสำวธัญลักษณ์   วิโชคสิน สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ

คณะศึกษำศำสตร์ 

135 นำงสำวรุ่งทิวำ   ทองแสง สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

136 นำงสำวชุติกำญจน์   ประชุม สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ

คณะศึกษำศำสตร์ 

137 นำงสำวสรัญญำ   จิระวงษ์ สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

138 นำงสำวกำญจนำภรณ์  ทองเทศ สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

139 นำงสำวกนกกร    อัยรักษ์ สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ

คณะศึกษำศำสตร์ 

140 นำงสำวลัมมุณำ    พลบัญญัติ สำขำวชิำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

141 นำงสำวสกุลเกษ    กระแสโสม สำขำวชิำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

142 นำงสำวเจนจิรำ   รุ่งเรือง สำขำวชิำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกต ิ

คณะศึกษำศำสตร์ 

143 นำงสำว  ธิดำรัตน์  บุญธรรม สำขำวชิำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
144 นำงสำวสุดำรัตน์    ทรงงำม สำขำวชิำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
145 นำยธนพล    งำมเจริญ สำขำวชิำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
146 นำยเจษฎำ    กองสิงห์ สำขำวชิำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
147 นำยภูวดล    พุ่มสุวรรณ์ สำขำวชิำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

148 นำงสำววรำภรณ์    สังเวียนวงศ์ สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

149 นำยวิทวัส    สมสมัย สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 

150 นำยชญำณ์นินท์    พำนิช สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 

151 นำยนนท์รวิส    แก้วมรกต สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

152 นำงสำวดำริกำ   ศรีมนตรี สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 

153 นำงสำวศิริวิมล    ลำจ้อย สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 
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154 นำยนพฤทธิ์    พุทธิภำพ สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 

155 นำยศรัณย์    โพธิ์น้อย สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

156 นำยณัฐพงศ์    รุจีกุลรัตน์ สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ คณะศึกษำศำสตร์ 

157 นำงสำวจิระนันท์    บุญใส สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

158 นำงสำวสุวนันท์    ศรีแสน สำขำวชิำพลศึกษำ (หลักสตูร 4 ปี)  
ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

159 นำงสำวยลลดำ    เชื้อนุกูล สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
160 นำงสำวชนภัคสรณ ์   อินทร์สุดชัย สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
161 นำงสำวสิรินันท์    สวัสดิ์วงษ์ สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
162 นำงสำวณัฐริกำณ   ผ่องบุรี สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
163 นำงสำวภัทรำภรณ์    โชติชื่น สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
164 นำยธนภัทร    สงวนญำติ สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
165 นำงสำวณัฐกมล    ธนชนะกูล สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 
166 นำงสำวปวีณ์นุช    แซ่พ่ัง สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ คณะศึกษำศำสตร์ 

167 นำงสำวภิญญดำ   หวำนเอี่ยม สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

168 นำยยศพล    โคตรชนะ สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

169 นำงสำวเดือนดำรำ    เล็กคง สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

170 นำยณัฐธัญ    ฉันทอภิชัย สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

171 นำยธนเทพ    วิเศษ สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

172 นำยวีระพงษ์   ท่ำประสำร สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

173 นำงสำวมัลลิกำ    สุดเสมอใจ สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

174 นำยสุรพรรณ    ทองเงิน สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

175 นำงสำววิไลลักษณ์    คงสำคร สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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176 นำงสำวณัฐกำนต์    แซ่อ้ึง สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

177 นำยยศพร    ขุนช่วย สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

178 นำงสำวกุลสตรี   ศิลประเสริฐ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

179 นำงสำวสุชำนันท์   สุปินณะ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

180 นำยเอกลักษณ์    ปิติสำ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

181 นำยรวินันท์    บุญคุณ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

182 นำยธนพล    กิจจินดำหรำ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

183 นำงสำวแสงนภำ    คุ้มภัย สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

184 นำยสหรักษ์    มำกะเต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

185 นำงสำวปนัดดำ   เงำงำม สำขำวชิำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
186 นำยศักรินทร์    หงษำชำติ สำขำวชิำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ภำคปกติ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

187 นำงสำวธำรทิพย์  วงศ์เจริญ สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำร
ท่องเที่ยวนำนำชำต ิ ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

188 นำงสำวสรำภรณ์    เตมำ สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำร
ท่องเที่ยวนำนำชำต ิ ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

189 นำงสำวธนัตดำ    กำรกล้ำ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 
190 นำงสำวพิชญำ  คงเพชรศักดิ์ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 
191 นำงสำวสิริจันทร์ทิพย์  พุ่มฉัตร สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 
192 นำงสำวสุรรีัตน ์ ปุญญะประสิทธ์ิ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 
193 นำงสำวบุญญิสำ  สุ่มมำตย์ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

194 นำงสำวพิชชำพร  ค ำรพ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  ภำคปกต ิ วิทยำลัยนำนำชำติ 

195 นำงสำววรฎำ  คนเพียร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  ภำคปกต ิ

วิทยำลัยนำนำชำติ 

196 นำงสำวปำรณีย์  สำดส่ำง หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

197 นำงสำวณฤดี  ศรีซังส้ม หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี
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198 นำยวงศกร  วงศ์สุข หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

199 นำยธีรภัทร  ปิ่นณรงค์ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

200 นำยชิดตะวัน  เฉลียวไว สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

201 นำงสำวนิพำดำ  ศรีม่วง 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

202 นำงสำวนุชนำถ    วิวำห์สุข สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

203 นำงสำวกัลยพัชร  บุณยกำญจนกลุ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

204 นำงสำวจิรำพรรณ  ล้อพงษ์วำนิช 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

205 นำยสรวิศ  ล่อจั้ง สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

206 นำงสำวสุดำรัตน์    ชำติวงษ์ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

207 นำยปองพล  ชลอยบุญ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

208 นำงสำวนภำพรรณ  จันทร์ย้อย สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร  (ด้ำนพชื) 
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

209 นำงสำวอริสำ  เฉิดจินดำ สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร  (ด้ำนพชื) 
ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

210 นำงสำวภัทรมน  เมืองดี สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

211 นำงสำวภัณฑิรำ  สร้อยโสม สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

212 นำยศุภกรณ์  ปรำบทุกข์ สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

213 นำยอนันดำ  เนำว์แก้งใหม่ สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำคปกต ิ
คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

214 นำงสำวณัฐพร    บัวอ่อน สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ทำงธุรกิจ  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

215 นำงสำวสุนิชำ  ไก่เผือก สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ทำงธุรกิจ  ภำคปกติ 

คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์
วิทยำเขตจันทบุร ี

216 นำงสำวชวิศำ  เจริญสุข สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล  ภำคปกต ิ
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
วิทยำเขตจันทบุรี 
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

217 นำงสำวจันทรำภำ  เกรียงเกร็ด สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล  ภำคปกต ิ
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
วิทยำเขตจันทบุรี 

218 นำงสำวอำรียำ  ศรีดำ สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล  ภำคปกต ิ
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
วิทยำเขตจันทบุรี 

219 นำงสำวบุญสิตำ  จูมอญ สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ  
ภำคปกต ิ คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุรี 

220 นำงสำวจีรประภำ    จันดำ สำขำวชิำอัญมณีและเครื่องประดับ  
ภำคปกต ิ

คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุรี 

221 นำงสำววรกมล  ภูผำจง สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว 

222 นำงสำวอำรียำ  จิตรสูงเนิน สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว 

223 นำงสำวน้ ำฟ้ำ  วิลัยวงษ์ สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว 

224 นำงสำวสุมำลี  สุบิน สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน ภำคปกต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว 

225 นำยสุทธิพงษ์  มำนนท์ สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ 
คณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว 

226 นำงสำวสุรีย์พร  แก้วผ่องใส สำขำวชิำเกษตรศำสตร์  
กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์  ภำคปกต ิ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
วิทยำเขตสระแก้ว 

227 นำยทัตเทพ  ไพรพฤกษ์ สำขำวชิำเกษตรศำสตร์  
กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์  ภำคปกต ิ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
วิทยำเขตสระแก้ว 

228 นำงสำวชนิกำนต์  พิมพ์แพทย์ สำขำวชิำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจทั่วไป ภำคปกต ิ

โครงกำรจดัตั้งคณะพำณิชยศำสตร์
และบรหิำรธุรกจิ วิทยำเขต
สระแก้ว 

229 นำงสำวฐนิชำ  โสภำวะนัส สำขำวชิำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำธรุกิจระหว่ำง
ประเทศ ภำคปกต ิ

โครงกำรจดัตั้งคณะพำณิชยศำสตร์
และบรหิำรธุรกจิ วิทยำเขต
สระแก้ว 

 
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 
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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 าเนาถูกต้อง 
        พรจันทร์  โพธินาค 
   (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
         นักวิชาการศึกษา 

 


