
 
 

 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่  0083/๒๕๖5 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 

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

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 นั้น และการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
การศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการ
อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร GRD-ENG 1  

   ที่       รหัสนิสิต                คณะ/วิทยาลัย         ผลการสอบ 
   1 62920050 คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน 
   2 62920372 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่าน 
   3 62920376 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่าน 
   4 62920203 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไมผ่่าน 
   5 63920227 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไมผ่่าน 
   6 62920320 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไมผ่่าน 
   7 63910016 คณะโลจิสติกส์ ผ่าน 
   8 63920441 คณะโลจิสติกส์ ผ่าน 
   9 62920422 คณะวิทยาศาสตร์ ผ่าน 
  10 64920626 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  11 64920627 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  12 63920143 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 
  13 63710015 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผ่าน 
  14 63710003 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผ่าน 
  15 62710048 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ไมผ่่าน 
  16 62910187 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผ่าน 

 

         
/2. หลักสูตร GRD-ENG 2 (A)... 
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2. หลักสูตร GRD-ENG 2 (A) 

   ที่       รหัสนิสิต                คณะ/วิทยาลัย         ผลการสอบ 
   1 63920031 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผ่าน 
   2 62910163 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ผ่าน 
   3 64910009 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ผ่าน 
   4 62920295 คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน 
   5 62920346 คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน 
   6 64910011 คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน 
   7 62910104 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไมผ่่าน 
   8 63920217 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่าน 
   9 63920226 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่าน 
  10 62920139 คณะโลจิสติกส์ ผ่าน 
  11 61910133 คณะวิทยาศาสตร์ ผ่าน 
  12 62920067 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่าน 
  13 59920412 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไมผ่่าน 
  14 62910045 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  15 62910115 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  16 62910201 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  17 63920103 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  18 62920053 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 
  19 62710050 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผ่าน 

 
 
 3. หลักสูตร GRD-ENG 2 (B) 

   ที่       รหัสนิสิต                คณะ/วิทยาลัย         ผลการสอบ 
   1 63920185 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผ่าน 
   2 62910162 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ผ่าน 
   3 62920345 คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน 
   4 63920114 คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน 
   5 63920121 คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน 
   6 63910061 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 
   7 62920335 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน 
   8 63920239 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่าน 
   9 62910222 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่าน 
  10 63920224 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่าน 

 
 

        /3. หลักสูตร GRD-ENG 2 (B) (ต่อ)... 
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 3. หลักสูตร GRD-ENG 2 (B) (ต่อ) 

   ที่       รหัสนิสิต                คณะ/วิทยาลัย         ผลการสอบ 
  11 62920120 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  12 63920284 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  13 63920308 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  14 63920253 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  15 63920307 คณะศึกษาศาสตร์ ผ่าน 
  16 63920141 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 
  17 62710014 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผ่าน 
  18 62710035 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผ่าน 

 
  ประกาศ ณ วันที่  23  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
      
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)


		2022-06-23T10:28:50+0700




