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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0293  /2560     

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิตส ำหรับบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี)  

(ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน)  สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ   
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ภำคฤดูร้อน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559   

และภำคต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
-------------------------------- 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ  เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  (4  ปี)   
(ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน)  สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ภำคฤดูร้อน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  และภำคต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 นั้น   
บัดนี้  มหำวิทยำลัยบูรพำได้ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏว่ำมีผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิต 
แยกตำมสำขำวิชำและเรียงล ำดับตำมเลขที่สมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  ภาคปกติ  (รหัส  ท1001)  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 23100018 นำงสำวนัชชำ   รักใจ 
2 23100078 นำยชลันธร   ทองสำย 
3 23100100 นำยธนำธิป   สุขทนำรักษ์ 
4 23100158 นำยรักษิต   เกตุเอม 
5 23100200 นำยกฤฐิศักดิ์   ศิลำพรประเสริฐ 
6 23100237 นำงสำวมัลลิกำ   สุขส ำรำญ 
7 23100240 นำยมนัสพงษ์   เปรมบุญส่ง 
8 23100255 นำยสิทธิศักดิ์   ขวัญยัง 
9 23100257 นำยศุภณัฐ   ไตรศุภโชค 
10 23100303 นำยปิยทัศน์   เจริญวัฒนวิญญู 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  (เทคโนโลยีการผลิต)  ภาคปกติ  (รหัส  ท1002)  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 23100037 นำยนิธิวัฒน ์  สลับส ี
2 23100056 นำยณัฐกร   ศรพรหม 
3 23100067 นำยนฤดล   กลิ่นโสภณ 
4 23100104 นำยอนุสรณ์   ชัยสีทอง 
5 23100105 นำยณัฐพงศ์   เผือกนิสัย 
6 23100258 นำยกลวัชร   สิทธิผกำผล 
7 23100285 นำยอิทธิพงศ์   ประหยัด 
8 23100302 นำยศุภณัฐ   หอมเอ่ียม 
9 23100315 นำยทัตต์ดนัย   ยวงศิริ 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  ภาคพิเศษ  (รหัส  ท1003)  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 23100029 นำยภรัณยู   ใจบุญ 
2 23100048 นำยณัฐธนินทร์   เดือนน้ ำอิง์ 
3 23100069 นำยอิทธิพล   นิยมำภำ 
4 23100160 นำงสำวพรพัทธำ   เศษวงค์ 
5 23100166 นำยสมบูรณ์   สมคะเน 
6 23100175 นำยณัฐนนท์   สุโรพันธ์ 
7 23100177 นำยก้องเกียรติ   วัฒนำนุกูลชัย 
8 23100225 นำยวัชรพล   เจริญสุข 
9 23100242 นำยวีระ   อุ่นจังหำร 
10 23100267 นำยชวิน   ช่วงเบ้ำ 
11 23100287 นำยกบินทร์   พรมธิ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  (เทคโนโลยีการผลิต)  ภาคพิเศษ  (รหัส  ท1004)  
คณะศึกษาศาสตร์ 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 23100014 นำยศักดิ์สิทธิ์   เหมือนบุญ 
2 23100059 นำยสรำวุธ   ภำคบุบผำ 
3 23100065 นำยจตุภ์พร   เอ่ียมบุญฤทธิ์ 
4 23100071 นำงสำวอุดมลักษณ์   จิ๋วส ำอำงค์ 
5 23100074 นำยสรำวุฒิ   สำรบูรณ์ 
6 23100075 นำยพิริยะพงษ์   ญำนะ 
7 23100089 นำยธีรวิช   จุลศรี 
8 23100120 นำยจักร์กฤษณ์   บุญกำวิน 
9 23100127 นำงสำวจันทนิภำ   ควรชมชื่น 
10 23100133 นำยว่ำที่ร.ต.นิธิรุจน ์  ปัทมจิรำยุพัชร์ 
11 23100161 นำยพัฃระ   แซ่ล้อ 
12 23100178 นำงสำวพรสุดำ   สระทองจันทร์ 
13 23100221 นำยเกียรติชัย   ศรีลำยรัมย์ 
14 23100236 นำยบัวเรียน   รู้สุข 
15 23100251 นำยณพล   นิ่มนวล 

   

ผู้ที่มีรำยชื่อดังกล่ำว ให้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำด้วยตนเอง และช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  
ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยบูรพำ ในวันที่  3-4  พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา  09.00-16.00 น. 
ณ  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

หำกผู้ที่มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ  ไม่มำรำยงำนตัวและช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  
ภำยในวันและเวลำที่ก ำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิต  มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรเรียก
อันดับส ำรองต่อไป 

 
หลักฐานที่ต้องน าไปยื่นในวันรายงานตัว (วันที่  3-4  พฤษภาคม พ.ศ.2560) 

1.  ใบแสดงผลกำรเรียน  ตัวจริงพร้อมส ำเนำถ่ำยรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2.  บัตรประจ ำตัวประชำชน ตัวจริงพร้อมส ำเนำถ่ำยรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3.  ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน  ตัวจริงพร้อมส ำเนำถ่ำยรับรองส ำเนำถูกต้อง 
4.  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (ส ำหรับติดบัตร) สวมเสื้อเชิ้ตขำว (ไม่ใช้รูปชุดนักเรียนและเป็นรูปสี) 
5.  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ  นำมสกุล (ถ้ำมี)  ฉบับจริง  ตัวจริงพร้อมส ำเนำถ่ำยรับรองส ำเนำถูกต้อง 
6.  ใบรับรองแพทย์  (ตรวจโรคทั่วไป)  ขอจำกคลินิก  โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชน 
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รายชื่ออันดับส ารอง 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  ภาคปกติ  (รหัส  ท1001)  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
ส ำรองอันดับ 1 23100213 นำยรัชเษก   บุญชู 
ส ำรองอันดับ 2 23100245 นำงสำวรติรส   สุขนุช 

 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  (เทคโนโลยีการผลิต)  ภาคปกติ  (รหัส  ท1002)  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
ส ำรองอันดับ 1 23100210 นำยจิรัฎฐ ์  เจริญสันติสุข 
ส ำรองอันดับ 2 23100172 นำยวรวัฒน ์  เนื่องจ ำนงค์ 
ส ำรองอันดับ 3 23100328 นำยธนพงศ์   รำชนุเครำะห์ 

 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  ภาคพิเศษ  (รหัส  ท1003)  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
ส ำรองอันดับ 1 23100024 นำยอนุวัฒน์   บัวไสว 
ส ำรองอันดับ 2 23100194 นำยธิติวุฒิ   ประสนิท 
ส ำรองอันดับ 3 23100223 นำยวิทธวัช   เจริญสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
-5- 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  (เทคโนโลยีการผลิต)  ภาคพิเศษ  (รหัส  ท1004)  
คณะศึกษาศาสตร์ 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
ส ำรองอันดับ 1 23100253 นำยอำนนท์   ธำรำสมบัติ 
ส ำรองอันดับ 2 23100269 นำยปิยโชค   มหำสิงหนำท 
ส ำรองอันดับ 3 23100274 นำยกิตติชัย   ปรีดิขนิษฐ 
ส ำรองอันดับ 4 23100252 นำยคทำวุธ   สุทธิพงษ์ 
ส ำรองอันดับ 5 23100077 นำยอมรรัตน์   ปัญญำประสิทธิ์ 
ส ำรองอันดับ 6 23100064 นำยจิรำวุธ   ค ำชะนำม 
ส ำรองอันดับ 7 23100144 นำงสำวจำรุวรรณ   พรบุญกุลธเนศ 

 
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีผู้มำรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ประกำศ มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรเรียกอันดับส ำรอง 
     ตำมอันดับที่เพ่ือรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำด้วยตนเองในวันที่ 18-19 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 

ประกำศ ณ วันที่  27  เมษำยน  พ.ศ. 2560 
 
 
          (ลงชื่อ)                      ไชยวิทย์  ธนไพศำล 
           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศำล) 
                          รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

           ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
     
             
 

 
             ส ำเนำถูกต้อง 
         พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ 
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