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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่0105/2560 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ประจ าปีการศึกษา  2560 (ครั้งที่ 1) 

-------------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  0881/2559  ลงวันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี  
1974/2559 ลงวันที่ ๒5 ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เรื่อง การมอบอ านาจของอธิการบดีปฏิบัติการแทน  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ดังรายชื่อต่อไปนี้    
  
สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  (1ท001) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 
2 

นางสาวพัชรา  เข็มทอง 
นางสาวกาญจนา  จารึก 

3 
4 
5 

นายชมนันท์  โพธิ์แก้ว 
นางสาวณัฐพร  ธุรานุตร 
นางสาวพัชนี  พุ่มกระจ่าง 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
 
 

นางสาวนันทิดา  ไตรพาน 
นางสาวศรัณย์พร  กันทะเป็ง 
นางสาวรุ่งนภา  ชลากร 
นางสาวกมลชนก  อุดมทวีทรัพย์ 
นางสาวนฤมล  พลอยสมุทร์  
นางสาวประภาพร  นิลรัตน์ 
นายกิตติศักดิ์  พุฒดอน 
นางสาวณิชาภา  พงศ์ไพฑูรย์ 
นางสาวศรสวรรค์  แสงไพสรรค์ 
นายณัฐวัฒน์  ปัญญากมลกิจ             
                              

รายชื่อผู้มีสิทธิ์... 
 



 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

นางสาวศิริลักษณ์  พุทธโชติ 
นางสาวจันจิรา  ถนอมสุข 
นางสาวสุจิตรา  หาญประทุม 
นางสาวพรรวินท์  ศิริบูรณ์ 
นางสาวสุนิสา  สุวรรณกิจ 
นางสาวสุมินตา  กิติมาลา 
นายสิรภพ  ไชยสงคราม 
นางสาวพรนภา  เตือนใส 
นางสาวนาฏอนงค์  คูหธนเสถียร 
นางสาวอัณนิตา  พ่อค้าช้าง 
 

  
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (1ท002) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นายณัชพล  กุลวัฒน์ 
นางสาวเรณุกา  ทองไพบูลย์กิจ 
นายจีรภัทร  ศรีเมือง 
นายศุภกร  พรหมประเสริฐ 
นายวงศ์เฉลิมชนม์  ชาวเวียง 
นายธนวัฒน์  อุดมผล 
นายรัฐธศร  ถ้ าอมร 
นายอดิศักดิ์  ดาทอง 
นายสุภัทร  เดชเกตุ 
นายภาณุวัฒน์  กฤษณามระ 
นายปิยภัฏ  พัตภักดิ์ 

 
สาขาการบัญชี    (1ท003) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 นางสาวนรมน  เชือหอม 
2 นางสาวจีราวรรณ  เทียนศิริ 
3 นางสาวติณชิฬาภรณ์  พวงยี่โถ 
4 
5 
6 

นายศรัณญ์  เจริญวิวัฒนพงษ์ 
Miss Hatthaphone  Sisengsouphah 
นางสาวสุจิตรา  น้อยทอง 

7 
8 

                               9  
                              

นางสาวพัชรินทร์  สิมัยนาม 
นางสาวประกายกานต์  ข่าขันธ์มาลี 
นางสาวศศิฉาย  มุสิกะสงค์ 
                                   รายชื่อผู้มีสิทธิ์... 



 
 

                              10 
                              11 

12 
13 
14 
15 

นางสาวรัฐพร  พันโบว์ 
นางสาวสุภัสร  บุตรคูณ 
นางสาวณัฐธิดา  กาวินา 
นางสาวอ าไพ  รักพินิจ 
นายธนาวุฒิ  ธนเฉลิมแสน 
นางสาวปวรวรรณ  คุณแสน   
 
 

สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม  (1ท004) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 นางสาวภัทราภรณ์  สินถาวร 
2 
3 

นางสาวชรินทร  ณ รังษี 
นางสาวจุฑาทิพย์  หรั่งเจริญ 

4 นางสาวปัทมวรรณ  ตุลาประเสริฐ 
5 นางสาวสุวภัทร  ธรรมศิรารักษ์ 
6 นางสาวหทัยรัตน์  ปิศิลป์ 

 
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  (1ท005) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 นางสาวอรนุช  ผ่องภิญโญ 
2 นายเกียรติศักดิ์  วัฒนพานิช 
3 
4 

นายฉัตรดนัย  พลายงาม 
นายภานุวัฒน์  ถนอมสิงห์ 

5 นางสาวกรกมล  สมิตเมฆ 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

นางสาวธนพร  ปลงจิต 
นางสาวธวัลรัตน์  เชื้ออษา 
นายพรชัย  วรรณศิริ 
นายธีรภัทร  ท้วมละมูล 
นายอนนต์  ป้อมแจ่มศรี 
นายกฤษฎา  ศรีหทัย 
นายเจษฎากร  บริบูรณ์ 
นางสาวศุภรัตติยา  คชารักษ์ 
นายก าภู  เขียวสอนทอง 
นายกัลป์  ภูศรี 
นายศการณ์  ไทยรุ่งเรือง 
นายณัฐกุล  ทิพย์สมบัติ 
นายคชา  เย็นเพิ่ม 
นายธนาธิป  เหลืองสอาด 
นายอิศรา  สุคนธสิงห์ 



 
 

 
สถานที่สอบสัมภาษณ์  คณะศึกษาศาสตร์ QS1-1001 วนัเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.               
   

ประกาศ  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560 
 
 
          (ลงชื่อ)            ไชยวิทย์  ธนไพศำล 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศำล) 
                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

          ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 

             ส ำเนำถูกต้อง 
          รุ่งทิวำ  พันธ์อินทร์ 
    (นำงสำวรุ่งทิวำ  พันธ์อินทร์) 
     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

 


