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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่ 1229/2564 

เรื่อง  ให้นิสิตระดับปริญญำตรีพ้นสภำพ เนื่องจำกค่ำระดับขั้นเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.25 (เพ่ิมเติม) 
ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 

---------------------------- 
  จำกผลกำรเรียนภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ปรำกฏว่ำนิสิตระดับปริญญำตรีต่อไปนี้ ได้รับค่ำ
ระดับขั้นเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.25 ในภำคกำรศึกษำแรกที่ลงทะเบียนเรียน จึงมีผลให้นิสิตดังกล่ำวพ้นจำกสภำพนิสิต 
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 ข้อ 6 (1) (ค) 4)  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
    1.  64020740 นำงสำวสำธิดำ  วิเศษจันทร์ 
     

คณะวิทยาศาสตร์ 
   สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
    1.  64030405 นำยธีรภัทร  เกศสุวรรณทัศน์ 
    2.  64030408 นำงสำวนิตยำ  ต้นแก้ว 
    3.  64030428 นำงสำววริศรำ  สอนรัตน์ 
   สำขำวิชำวำริชศำสตร์ 
    1.  64030659 นำงสำวชนำภำ  แรมประชำ 
   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
    1.  64030199 นำงสำวฐิตำภำ  บุตรสำร 
    2.  64030265 นำงสำวรังสิเกศ  เพ็ชรชื่น 
    3.  64030711 นำงสำวปุณยวีร์  ทินนำ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
   สำขำวิชำภำษำจีน 
    1.  64040353 นำงสำวมนัสนันท์ เมธีทัศนีย์ 
   สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
    1.  64040322 นำงสำวลภัสรินทร ์ ภัทรธนธนัญชัย 
    2.  64040330 นำยสิทธิศักดิ์  มีศร 
    3.  64040336 นำงสำวอรทัย  บรรพต 
   สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
    1.  64040070 นำงสำวชุตินันท์  ค ำวรรณ ์
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คณะศึกษาศาสตร์ 
   สำขำวิชำพลศึกษำ 
    1.  64040023 นำงสำวณิชกำนต์ อักษร 
    2.  64040026 นำยธีรศักดิ์  สงคลัง 
    3.  64040042 นำงสำวชรินรัตน์  ยำมพูน 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
    1.  64050168 นำงสำวศิริรัตน์  ต้นบุญ 
    2.  64050382 นำยพงศธร  หมื่นสำ 
    3.  64050387 นำยภูริ   ทองอยู่ 
    4.  64050420 นำยรัชชำนนท์  ก่อวัฒนำเจริญกิจ 
   สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
    1.  64050069 นำงสำวปวีณำ  แซงผุย 
    2.  64050094 นำยตรีเนตร  ตีทอง 
    3.  64050505 นำยภัชรพล  อ่ิมประพันธ์ตรี 
    4.  64050507 นำยภูมิพัฒน์  แก่นสำกล 
   สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร 
    1.  64050546 นำยฐิติวัชร ์  ขำวน้อยวโรดม 
    2.  64050548 นำยธีรชำติ  ดิษยมำลย์ 
   สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ 
    1.  64050703 นำยปวริศร์  แสนสวำท 
    2.  64050708 นำงสำวพิมพ์นำรำ ทองมี 
    3.  64050721 นำยนนทพัทธ์  ยำสุข 
   สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
    1.  64050271 นำยชัชนันท์  จันทร์เทศ 
    2.  64050613 นำยฉัตรวิชชำ  พิมพ์สงเครำะห์ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภำษำ) 
    1.  64060104 นำยจีรัช    ยองใย 
   สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์ 
    1.  64060141 นำงสำวนิชกำนต์   งำมข ำ 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
    1.  64140060 นำยณัฐวุฒิ  ขันกสิกรรม 
   หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (ภำคบัณฑิต) 
    1.  64440264 นำยรัตนพล  แตงใย 
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คณะวิทยาการสารสนเทศ 
   สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (สองภำษำ) 
    1.  64160203 นำงสำวชญำดำ  สีสวำด 
    2.  64160218 นำงสำวณิชดำ  มำแก้ว 
    3.  64160222 นำงสำวนิศำชล  มหำผล 
    4.  64160229 นำงสำวศิรินทรำ  สนวำ 
 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
   สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 
    1.  64180011 นำยณัฐวุฒ  ถมยำ 
    2.  64180012 นำงสำวถวัลรัตน์  ชื่นช ู
    3.  64180035 นำงสำวณัฐวดี  นวนสำล ี
 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
   สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
    1.  64170014 นำงสำวสิริยำกร  คะรัมย์ 
    2.  64670044 นำงสำวมนัสนันท์ ผสมทรัพย์ 
 

คณะดนตรีและการแสดง 
   สำขำวิชำดนตรี (กลุ่มวิชำดนตรีสำกล) 
    1.  64350074 นำยจรูญศักดิ์  นีสกุล 
   สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง (กลุ่มวิชำศิลปะกำรละคร) 
    1.  64350129 นำงสำวเบญญำภำ ศรีประพันธ์ 
   สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
    1.  64350068 นำงสำวแว่นทิพย์  เขียวไหล 
    2.  64350191 นำยพิสิษฐ์  ยำรังษี 
 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (กลุ่มวิชำกำรเงิน) 
    1.  64430150 นำงสำวทิพวัลย์  แสงวัง 
    2.  64430154 นำยศิริศักดิ์  ประภำศรี 
 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล 
    1.  64330009 นำงสำวศุภลักษณ์ นุตเจริญกุล 
    2.  64330011 นำงสำวสรวรรณ   เปียปำน 
    3.  64330012 นำงสำวสิริวรรณ   ก ำลังหำญ 
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คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล 
    4.  64330014 นำงสำวอรอมล    ปฏิสังข์ 
    5.  64330030 นำยชำนนท์    ด้วงค ำจันทร์ 
    6.  64330034 นำงสำวปัทมำ    ชำหอม 
    7.  64330042 นำยอำเขต    ท ำกิจกำร 
    8.  64330052 นำงสำวมำริษำ    เอ่ียมส ำอำงค์ 
    9.  64330057 นำงสำวณิชำกมล   เสำสูง 
    10.  64330058 นำงสำวธัญญำรัตน์   แสนศรี 
    11.  64330077 นำยรัชชำนนท์    ทุโต 
 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
   สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน 
    1.  64310004 นำยฐิติพงศ์  สร้อยทอง 
    2.  64310079 นำงสำวอัญญนำวี อินลี 
    3.  64310083 นำยจักรกฤษ    จันทวำท 
    4.  64310086 นำยวีรชัย    ประเสริฐลำภ 
    5.  64310264 นำยหรรษกรณ์    หำญกล้ำ 
   หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร) 
    1.  64310113 นำยณัฐกฤษ    ศรีสุวรรณดิษฐ์ 
    2.  64310120 นำยปวรุตม์    ทิพยศ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
    1.  64410030 นำยศตวรรษ    เจริญรักษ์ 
    2.  64410093 นำยจิรวัฒน์    พูลเพิ่ม 
 
   จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

      ประกำศ ณ วันที่     30     พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564  
 
 

         (ลงชื่อ)    สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล) 

        ผูช้่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ ปฏิบัติกำรแทน 
                         อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ     

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำงสำวลักษณ์มี  จิรวัฒนธรรม) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 


