
                                                                       

                 (สําเนา) 
      

     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
         ที่ ๐๙๓๔ / ๒๕๕๙ 

   เรื่อง นิสิตทีไ่ด้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
                     “ทุนเงนิรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ครั้งที่ ๑ 
                                         ------------------------------------------ 
 
                  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
เพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒๐ ทุน   
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท นั้น บัดนี้ คณะกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรมอบทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ครั้งที่ ๑ 
ให้แก่นิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จํานวน ๑๑๔ ทุน ทุนการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐ บาท      
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
                  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ ของคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๙๗๔/๒๕๕๙ ลงวันที่                 
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับ
ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ทุนเงนิรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้ 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๑. นางสาวนุสบา ซึมกลาง       นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการบัญชี 
        รหัส 59430570     
๒. นายธนากร รักษ์สุจิตรัตน์       นิสิตชั้นปีที่ ๓            สาขาวิชาการเงิน 
        รหัส 57130982     
๓. นายวรพจน์ ทองเพ็ชร       นิสิตชั้นปีที่ ๒            สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
        รหัส 58430382     
๔. นางสาวสุขุมาล สุนทร          นิสิตชั้นปีที่ ๓            สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
        รหัส 57130751     
๕. นางสาวทิพวรรณ มูลศรี       นิสิตชั้นปีที่ ๓            สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
        รหัส 57131047     
๖. นางสาวจริยา ล้นล้ํา            นิสิตชั้นปีที่ ๓            สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
        รหัส 57130498 
๗. นายภัทรพล สุดแก้ว            นิสิตชั้นปีที่ ๑            สาขาวิชาการเงิน 
        รหัส 59130606     
๘. นางสาวอันธิกา สระกลาง     นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
            รหัส 57130818      
๙. นางสาวศนิษร ยศกรณ์      นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการตลาด 
        รหัส 59130466     

/ ๑๐. นางสาวรุ่งนภา... 
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๑๐. นางสาวรุ่งนภา ขันถม       นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
        รหัส 57131034    
๑๑. นางสาวณิรักษ์ดา จงรักษ์     นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
        รหัส 57130804  
๑๒. นางสาวกานต์รวี สอดศรี     นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
        รหัส 57131024  
๑๓. นางสาวปิยพร จดแตง     นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการเงิน 
        รหัส 59130599  
๑๔. นางสาวพรนภัส ผ่องพักตร์      นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
        รหัส 59130295  
 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๑๕.  นายจรกฤตย์ สารนอก     นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
        รหัส 57180001  
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. นางสาววัณธณา สงวนทรัพย์     นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
        รหัส 59410115  
 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๗. นางสาววรรณวิไล พรหมจันทร์   นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
                รหัส 57330211    
๑๘. นางสาวกัลย์สุดา พรมจันทร์       นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
                รหัส 57330141    
๑๙. นางสาววรสิรา สุขเหลือ       นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
                รหัส 57330098    
๒๐. นางสาววิลาสิน ีถุนาพรรณ ์      นิสิตชั้นปีที่ ๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
                รหัส 58330095    
๒๑. นางสาวจินต์จุฑา ธนพรชัยสิทธิ์   นิสิตชั้นปีที่ ๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
                รหัส 58330086    
๒๒. นายธเนศ จ้อยรักษา      นิสิตชั้นปีที่ ๓           สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
            รหัส 57330081    
๒๓. นางสาวปวีณา ศักดิ์สิทธิ์     นิสิตชั้นปีที่ ๓           สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
            รหัส 57330087    
๒๔. นางสาวอณินาถ ประสพวงศ์     นิสิตชั้นปีที่ ๓           สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
            รหัส 57330108    
๒๕. นางสาวสุพิชชา จันทร์เพ็ญ     นิสิตชั้นปีที่ ๒           สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
            รหัส 58330098    

/ ๒๖. นายสิทธิรัตน์... 
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๒๖. นายสิทธิรัตน์ ศาสตร์สาระ      นิสิตชั้นปีที่ ๒           สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
            รหัส 58330021    
๒๗. นายเสาร์ทอง พิมพาสาร     นิสิตชั้นปีที่ ๒           สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
            รหัส 58330132    
 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๘. นางสาวดวงฤดี ศรีไทย     นิสิตชั้นปีที่ ๑     สาขาวิชา -        
            รหัส 59010007    
๒๙. นางสาวปรีดาภรณ์ ประเสริฐธรรม นิสิตชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชา -        
            รหัส 59010016    
๓๐. นางสาวทัตพิชา แน่นอุดร        นิสิตชั้นปีที่ ๑     สาขาวิชา -        
            รหัส 59010212    
 
คณะเภสัชศาสตร ์
๓๑. นางสาวขวัญชนก ทับปะระ        นิสิตชั้นปีที่ ๔     สาขาวิชา -        
            รหัส 56210155    
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓๒. นายพงศธรณ์ จันทร์แสงกุล       นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
            รหัส 59520762    
๓๓. นางสาวณัชชา มายูร      นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
            รหัส 57020747    
๓๔. นางสาวเบญจวรรณ รอดจันทร์   นิสิตชั้นปีที่ ๓            สาขาวิชาภาษาไทย   
            รหัส 57020093    
๓๕. นางสาวสิรินยา ธิชาญ     นิสิตชั้นปีที่ ๒            สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
            รหัส 58020718    
๓๖. นางสาววชิาภรณ์ คุปตะสิน      นิสิตชั้นปีที่ ๑            สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
            รหัส 59021378    
๓๗. นางสาวณัฐญา พิทักษ์ถิ่นไทย     นิสิตชั้นปีที่ ๒  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
            รหัส 58020255    
 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓๘. นางสาวสุธิดา ถนอมตระกูลชัย   นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
            รหัส 59140191    
๓๙. นางสาวปาริชาติ งอกผล     นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
            รหัส 59140615    
 
 

/ คณะโลจิสติกส์... 
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คณะโลจิสติกส์ 
๔๐. นายอมรเทพ กิจเดช      นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 

    รหัส 57690387 การจัดการโลจิสติกส์  
๔๑. นางสาวปุญธินันท์ มานิพพาน     นิสิตชั้นปีที่ ๒  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
            รหัส 58090444    
๔๒. นางสาวกนกวรรณ  สุริพล     นิสิตชั้นปีที่ ๔  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
            รหัส 56090332   
๔๓. นายฉัตรชัย ดวงเเก้ว      นิสิตชั้นปีที่ ๔  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
                รหัส 56690247    
๔๔. นางสาววรกานต์ กลกสินธ์     นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
            รหัส 57090401    
๔๕. นางสาวฐิติพร สาสุข      นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
            รหัส 57090383    
 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๔๖. นายวรศักดิ์ โชคธนอนันต์พร     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
            รหัส 58160497    
๔๗. นายวิสฐิ กุลโฮง      นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            รหัส 59160517    
๔๘. นางสาวปิยตา  กัญสุวรรณ     นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            รหัส 57160530    
๔๙. นางสาวพฤกษา พลาศรี     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
            รหัส 58160130    
๕๐. นายอภิสิทธิ์ ศิริโชค          นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
            รหัส 58160335    
๕๑. นางสาวจิดาภา แก้วสาล ี     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
            รหัส 59160043    
๕๒. นายอัษฎา บุญธรรม      นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
            รหัส 57160514    
๕๓. นางสาวชุตินันท์  นามใหญ่     นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            รหัส 57160172 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 
๕๔. นางสาวศุภร สุริพล        นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
                 รหัส 59031353    
 
 
 

/ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา... 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๕๕. นายประยุทธ์ ประมูลศุข      นิสิตชั้นปีที่ ๑       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
            รหัส 59100365   การกีฬา 
๕๖. นายสรวิศ พิสิษฐ์ไพบูลย์      นิสิตชั้นปีที่ ๒       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
            รหัส 58100085   การกีฬา 
๕๗. นายพงษ์พัฒน์ ชารี       นิสิตชั้นปีที่ ๑       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
            รหัส 59100100   การกีฬา 
๕๘. นายวัชรวิชญ์ สุรปรชีากุล      นิสิตชั้นปีที่ ๑       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
            รหัส 59100111   การกีฬา 
 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๕๙. นางสาวหทัยภัทร เขียนเจริญ     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
            รหัส 58310191    
๖๐. นางสาววิสสุตา ไทยฤทธิ์     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
            รหัส 58310376    
๖๑. นายศาตราวุฒิ ทัศนาพร     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
            รหัส 58310190    
๖๒. นางสาวพรสินี ทรงวศิน     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            รหัส 58310046    
๖๓. นางสาวพิมชนก ลําพาย     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
            รหัส 58310320    
๖๔. นายอิทธิพล สีสอ      นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            รหัส 57310334    
๖๕. นางสาวเสาวลักษณ์ เหลาผา     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
            รหัส 59310118    
๖๖. นางสาวอทิติยากร บํารุงบ้าน     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
            รหัส 59310057    
๖๗. นางสาวมนสิชา เอี่ยมอินทร์     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 58310081    
๖๘. นายเมธาสิทธิ์ ทองยอด     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
            รหัส 59310483    
๖๙. นางสาวณาตยา เรือนทอง     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 58310242    
๗๐. นางสาวอารีญา ส้มอ๋ัน     นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
            รหัส 57310064    
๗๑. นางสาวจุรีรัตน์ วฒันะบุตร     นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
            รหัส 57310162    
๗๒. นายเกียรตินิยม ชํานาญมะเริง    นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 57310360    

/ ๗๓. นายกฤษดา... 
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๗๓. นายกฤษดา ป้องศรี      นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 59310544    
๗๔. นางสาวทรรศนีย์ ทองสุข     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
            รหัส 58310388    
๗๕. นายอภิสิทธิ์ วรรณา      นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 59310270    
๗๖. นางสาวกัญญาลักษณ์ นาคสกุล  นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 58310574    
๗๗. นายบัญชา สิทธ ิ      นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 59310353    
๗๘. นางสาวสุพัตรา สีละ      นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
            รหัส 57310393    
๗๙. นายมงคลกฤช อําไพสิริวงศ์     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 59310357    
๘๐. นายปุณวัตร์ ปุญสิร ิ      นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            รหัส 57310259    
๘๑. นายจักรกฤษณ์ ลบแย้ม     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 59310548    
๘๒. นายอมรเมธ  นิตราธร     นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
            รหัส 57310389    
๘๓. นางสาวอริสา บุญนอก     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 58310680    
๘๔. นางสาวเสาวภา มูลสันเทียะ     นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 57310553    
๘๕. นางสาวชนิกานต์ บํารุง     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
            รหัส 59310033    
๘๖. นายฐิตินันท์ มณีวิหค      นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 57310213    
๘๗. นายสุรศักดิ์ ผาเงิน      นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
            รหัส 57310551    
๘๘. นางสาวศุทธิลักษณ์ ขุนภักดี     นิสิตชั้นปีที่ ๒         สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
            รหัส 58310638    
๘๙. นางสาวณัฐนันท์ เนียมโสต     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
            รหัส 59310612    
 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙๐. นางสาวศิริรัตน์ แย้มเกตุ     นิสิตชั้นปีที่ ๒           สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
            รหัส 58410107    

/ ๙๑. นางสาวนภสัวรรณ... 
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๙๑. นางสาวนภัสวรรณ ไทยแท้     นิสิตชั้นปีที่ ๓           สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
            รหัส 57410274    
๙๒. นางสาวอินสิกานต์ เจริญสุขพานนท์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
            รหัส 57410223    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๙๓. นางสาวคนึงนิจ เกษมจิตต์     นิสิตชั้นปีที่ ๑           สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
            รหัส 59050148    
๙๔. นางสาวยลดา เจริญพันธ ์     นิสิตชั้นปีที่ ๓           สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
            รหัส 57550508    
๙๕. นางสาวมนรดา ปิ่นทองคํา     นิสิตชั้นปีที่ ๔           สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
            รหัส 56050578    
๙๖. นางสาวโสวรส พิมพ์สุวรรณ     นิสิตชั้นปีที่ ๔           สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
            รหัส 56050584    
๙๗. นางสาวโชติกา มีโพธิ์      นิสิตชั้นปีที่ ๓           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
            รหัส 57050222    
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๙๘. นายจิรพัฒน์ ลายคราม     นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
            รหัส 59060075    
 
คณะสหเวชศาสตร์ 
๙๙. นางสาวอมรศรี จันทร์อ่อน     นิสิตชั้นปีที่ ๔  สาขาวิชากายภาพบําบัด 
                รหัส 56080242    
๑๐๐. นางสาวณิชมน ปิงกุล     นิสิตชั้นปีที่ ๔            สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
                รหัส 56080337    
๑๐๑. นางสาววรรณกานต์ โชคอักษรศานต์  นิสิตชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
            รหัส 59080193    
๑๐๒. นางสาววภิัสรา คงลา     นิสิตชั้นปีที่ ๑            สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
                รหัส 59080243    
๑๐๓. นางสาวศิริลักษณ์ พลซา     นิสิตชั้นปีที่ ๑            สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
                รหัส 59080223    
๑๐๔. นางสาวสุดารัตน์ อินทโชต ิ     นิสิตชั้นปีที่ ๒            สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
            รหัส 58080158    
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๐๕. นางสาวศศิมากรณ์ สังขวดี     นิสิตชั้นปีที่ ๑         สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
            รหัส 59070028   ความปลอดภัย 

/ ๑๐๖. นางสาวเดือนนภา... 
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๑๐๖. นางสาวเดือนนภา  เกินขุนทด  นิสิตชั้นปีที่ ๔         สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
            รหัส 56070041   ความปลอดภัย 
๑๐๗. นางสาวกฤษณา แย้มแจ๋ว     นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
                รหัส 57070001   ความปลอดภัย 
๑๐๘. นางสาวรัตตัญํู อาแซ       นิสิตชั้นปีที่ ๓         สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
            รหัส 57570052    
 
คณะอัญมณี 
๑๐๙. นางสาวเบญจรงค์ ปลอดฤทธิ์   นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
            รหัส 59320104    
๑๑๐. นางสาวนับทอง เดชบํารุง       นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
            รหัส 59320177    
๑๑๑. นางสาววรางคณา สุระเสียง     นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   
            รหัส 59320221    
๑๑๒. นางสาวศุทธินี อธิยะ     นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   
            รหัส 59320223    
 
วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๑๓. นางสาววชิรญาณ์ เทพโยธิน     นิสิตชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 
        รหัส 59110678 
๑๑๔. นายธนภูมิ  อ่อนเจริญ     นิสิตชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
        รหัส 57110559 
 
                  ให้นิสิตตามรายชื่อข้างต้น นําหลักฐานบัตรประจําตัวนิสิตพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ               
ไปรายงานตัวที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ในเวลาทําการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่                   
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หากนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาไม่รายงานตัวตามกําหนด มหาวิทยาลัยบูรพา 
จะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษานี้ 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่     ๖      ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๙ 
 
          (ลงชื่อ)   เสถียร  ปุรณะวิทย์ 
         (นายเสถียร  ปุรณะวิทย์) 
      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน 

    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

             สําเนาถูกต้อง 
 

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภัคกาญจ์  แก้วแกมเกษ 
                 (สภุัคกาญจ์  แก้วแกมเกษ) 
                      นักวชิาการศึกษา 


