-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0582 /2561
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ในกำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี)
(ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์ (TCAS รอบที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
-------------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี)
(ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
(TCAS รอบที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 นั้น บัดนี้ กำรสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ปรำกฏว่ำมีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561
แยกตำมสำขำวิชำและเรียงลำดับตำมเลขที่สมัคร ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (เทคโนโลยีการผลิต) ภาคปกติ (รหัส 01904341101)
คณะศึกษาศาสตร์
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เลขที่สมัคร
6134200005
6134200006
6134200018
6134200027
6134200031
6134200064
6134200092
6134200096
6134200110
6134200128
6134200131
6134200171

ชื่อ-นามสกุล
นำยทรงพล แซ่จิว
นำยปฎิภำณ สิงห์โตทอง
นำยขวัญชัย ศรีภักดี
นำยประยุทธ์ แสนชำติ
นำยสุพรรณ มั่งชู
นำยศิวพงษ์ สุวินัย
นำยติณณภพ ศรีประสิทธิ์
นำยรัชชำนนท์ เขียวสอำด
นำยศุภกิจ อัคนีเรืองฤทธิ์
นำยธีรวัฒน์ สุโภภำค
นำยสุทธิภัทร เสริมสุขต่อ
นำยกิติภพ วงษ์สุนทร

-2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (เทคโนโลยีการผลิต) ภาคพิเศษ (รหัส 01904341102)
คณะศึกษาศาสตร์
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เลขที่สมัคร
6134200008
6134200009
6134200020
6134200022
6134200030
6134200043
6134200044
6134200050
6134200051
6134200072
6134200077
6134200089
6134200091
6134200114
6134200120
6134200133
6134200135
6134200149
6134200154

ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวปิยภรณ์ แดงมำ
นำงสำวกำญจนำ หน่อน้อย
นำยมงคล ขุนทำยก
นำงสำวสุภำภรณ์ หำญสงครำม
นำยวุฒิชัย สำยสมร
นำยวรกันต์ สวนม่วง
นำงสำวนภัสษร พรประเสริฐ
นำยบุญฤทธิ์ ศรชัย
นำยณัฐดนัย ชัยณรงค์พันธุ์
นำยถิรพงศ์ แน่นขัด
นำยคนธรรพ์ วิวรรณ
นำยนิธิศ เอียดเสน
นำยกฤษณพงศ์ มงคลประภำกร
นำยเสกสรร พรมจันทร์
นำยคุณำธิป กระแสสินธุ์
นำยยุทธภูมิ อวยพร
นำยอำนุภำพ พรรัตนวนำรมย์
นำงสำวณัฐรดี ประสพธรรม
นำยรัตนชัย ศรมณี

-3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ภาคปกติ (รหัส 01904341201)
คณะศึกษาศาสตร์
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขที่สมัคร
6134200025
6134200035
6134200063
6134200086
6134200112
6134200132
6134200140
6134200146
6134200148
6134200150

ชื่อ-นามสกุล
นำยวิชำญ แก้วทอง
นำยธนวันต์ สัพแพทย์
นำยธนำวัฒน์ วงษ์ศักดิ์ศรี
นำงสำวปัทมำภรณ์ หวยครบุรี
นำงสำวสุชำนันท์ ช่วยชูวงศ์
นำยวรกันต์ ใจถวิล
นำยรัสกร เหลืองแสนสะอำด
นำยพงษ์นที สีสวำด
นำยนิติบดินทร์ คุณแสนใส
นำยณัฐภัทร นำยชั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ภาคพิเศษ (รหัส 01904341202)
คณะศึกษาศาสตร์
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เลขที่สมัคร
6134200021
6134200034
6134200046
6134200060
6134200065
6134200080
6134200095
6134200117
6134200121
6134200124
6134200138
6134200160
6134200163
6134200166
6134200167
6134200168
6134200174

ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวยุวดี บัวรอด
นำยพิศณุ ศิริเชษฐ
นำยสิทธิเทพ ดวงพล
นำงสำวภัทรวดี เอี่ยมธิติวรสกุล
นำยณัฐวุฒิ ญำติเจริญ
นำยพงศธร อุ่นเรือนงำม
นำยกฤชภัทร พิตติรวิภำส
นำยจิรำยุทธ บริบูรณ์
นำยอำทิตย์ ม่วงมณี
นำยอัตธิพรรดิ์ พุทธปัญญำ
นำยพลวัฒน์ พลชัย
นำยวีระ คุ้มญำติ
นำยรชต เอกรัตน์
นำยสำริน พร้อมใจ
นำยณัฐวุฒิ ตันบู๊
นำยวัลลภ ไชยสิทธิ์
นำยธนภัทร เจดีย์พล

-4โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดาเนินการดังนี้
1. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อำคำร 60 พรรษำมหำรำชินี 1 (QS1) (อำคำรคณะศึกษำศำสตร์) ชั้น 4 ห้อง QS1-406
2. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อำคำร 60 พรรษำมหำรำชินี 1 (QS1) (อำคำรคณะศึกษำศำสตร์) ชั้น 4 ห้อง QS1-406

หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2561 ที่ติดรูปถ่ำยแล้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน
(3) บัตรประจำตัวประชำขน ฉบับจริง หรือบัตรที่ทำงที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีรูปถ่ำย
(4) สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
ให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้นไปสอบในวัน เวลำและสถำนที่ตำมที่กำหนดไว้ ผู้ไม่มำสอบตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรสมัครเข้ำเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 2 พฤษภำคม
พ.ศ. 2561 เวลำ 16.00 น. ที่เว็บไซต์งำนรับเข้ำศึกษำ http://regservice.buu.ac.th
ประกำศ ณ วันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

