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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่0268/๒๕๖6 

เรื่อง รำยชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ำรับกำรพิจำรณำเพ่ือคัดเลือกรับทุนมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย เพื่อนักเรียน 
นักศึกษำในภำคตะวันออก ปีกำรศึกษำ 2565 (รำยใหม่) 

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

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 0129/๒๕6๖ ลงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๖        
เรื่อง รับสมัครนิสิตเพ่ือคัดเลือกเข้ำรับทุนมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย เพ่ือนักเรียน นักศึกษำ ในภำคตะวันออก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 ระหว่ำงวันที่ ๖ – 2๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 256๖ นั้น บัดนี้ ได้ด ำเนินกำรครบก ำหนด
ระยะเวลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ  ที่ 1155/2563 ลงวันที่           
8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีปฏิบัติกำรแทน จึงประกำศรำยชื่อนิสิตที่มีสิทธิ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเพ่ือคัดเลือกรับทุนมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย เพ่ือนักเรียน นักศึกษำในภำคตะวันออก          
ปีกำรศึกษำ 2565 (รำยใหม)่ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศฉบับนี้ และขอให้นิสิตด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. นิสิตในสังกัดคณะ วิทยำลัย ที่ศึกษำที่มหำวิทยำลัยบูรพำ บำงแสน ขอให้ไปรำยงำนตัว
เพ่ือรับกำรสัมภำษณ์ที่ห้องสัมมนำ 211 อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม               
พ.ศ. 2566 เวลำ 1๔.00 น. แต่งกำยชุดนิสิต 
          ๒. นิสิตในสังกัดคณะที่ศึกษำทีม่หำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี และ วิทยำเขตสระแก้ว   
ขอให้รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ที่ฝ่ำยกิจกำรนิสิตของคณะ ในวันเดียวกัน เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรของวิทยำเขตต่อไป 
    3. หำกนิสิตไม่มำรำยงำนตัวเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยบูรพำ
จะถือว่ำนิสิตสละสิทธิ์กำรขอเข้ำรับทุนกำรศึกษำนี้ 
 

ประกำศ ณ วันที่  ๘  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
                                                        (ลงชื่อ)           เอกวิทย์  โทปุรินทร์ 
                      (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์) 
                       รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน 
                                                                       อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสังวำลย์  จันทร์ด ำ) 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0268/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
รายช่ือนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษา 

ในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565 (รายใหม่) 
 

ล าดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ 

1 64430119  นำงสำวปิยำณี  ต้นพิพัฒน์พงษ์  คณะบริหำรธุรกิจ  

2 64430292  นำงสำวพิมพร  แช่มโสภำ  คณะบริหำรธุรกิจ  

3 65430397  นำยธีรพันธ์  สีล ำใย  คณะบริหำรธุรกิจ  

4 65170002  นำยสรำวุฒิ  ยิ้มละมัย  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์  

5 63020046  นำยศรุต  รักเสรี  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

6 63020520  นำยพีรพัฒน์  เล็กเจริญ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

7 63020557  นำงสำวฝนทิพย์  ซำช่ำ แคลลี่  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

8 63520006  นำงสำวสิรินทรำ  บุญอุ้ย  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

9 64020558  นำงสำวนฤมล  นพรัตน์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

10 64020675  นำงสำวแพรวพรรณ  วรรณดี  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

11 64020731  นำงสำวเมริษำ  สุทธิวงศ์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

12 64020810  นำงสำวกรรณิกำร์  มุขมนตรี  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

13 63140033  นำงสำวรวีภรณ์  เคลื่อนสูงเนิน  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  

14 63140152  นำยปวัน  ขยันกิจกุล  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  

15 64140064  นำงสำวสุชัญญำ  ฉ่ ำเฉลิม  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  

16 64140121  นำยสิทธิพร  ชูกำว  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  

17 64090129  นำงสำวกวิสรำ  รุ่งโรจน์  คณะโลจิสติกส์  

18 64090164  นำงสำวสโรชำ  เหลืองอ่อน  คณะโลจิสติกส์  

19 64160025  นำยณยศ  ยั่งยืน  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  

20 65160034  นำงสำววรกมล  สหัสธำรำ  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  

21 65160062  นำยธณัท  นิธิศบุณยกร  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  

22 62030491  นำงสำวสุกัญญำ  นรมำตร์  คณะวิทยำศำสตร์  

23 63030086  นำงสำวตะวัน  สุบรรณจุ้ย  คณะวิทยำศำสตร์  
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ล าดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ 

24 64030736  นำงสำวฐำปนี  พันปำน  คณะวิทยำศำสตร์  

25 65030188  นำยธัญวัฒน์  ปิยะวรรณรัตน์  คณะวิทยำศำสตร์  

26 64100046  นำยธงไท  จำรุเสรีนนท์  คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  

27 63050208  นำงสำวกัญญำณัฐ  สุขสวัสดิ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  

28 63050341  นำยธีรวัตน์  สุวลักษณ ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  

29 63050652  นำยภำณุวัฒน์  ศรีมงคล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  

30 63060039  นำงสำวพัชภรณ์  พันไพร  คณะศิลปกรรมศำสตร์  

31 65060120  นำงสำวธิษณำญมดี  แก้วก ำเหนิด  คณะศิลปกรรมศำสตร์  

32 63040395  นำงสำวนรินทิพย์  กัลยำณพันธ์  คณะศึกษำศำสตร์  

33 64040306  นำงสำวธิดำรัตน์  สุขสุภำ  คณะศึกษำศำสตร์  

34 65040009  นำงสำวภำวนำ  เหล่ำวรรณทอง  คณะศึกษำศำสตร์  

35 65180007  นำงสำวพำณิภัค  เข็มกลัด  คณะสหเวชศำสตร์ 

36 64070052  นำงสำววรำภรณ์  ใจแสน  คณะสำธำรณสุขศำสตร์  

37 64070057  นำงสำวอัญชรัตน์  เจริญทรัพย์  คณะสำธำรณสุขศำสตร์  

38 64070074  นำงสำวนิรชำ  ช ำนิ  คณะสำธำรณสุขศำสตร์  

39 63310045  นำงสำวอภิญญำ  ทองทิพย์  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  

40 63310105  นำงสำวธีรกำณต์  นำคชุมพล  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  

41 63410128  นำยภูวดล  สรรเพชญวิทยำ  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  

 
 
 
 


