
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่0119/256๕ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ 
…………………………………………………………………………… 

 
  ตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม รอบที่ ๑ โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 98 คน  
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. คณะบริหารธุรกิจ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 62810010 MR. VANNARITH NGUON 
2 64710011 นาย อดิศร เลิศทรัพย์ทวี 
3 64710048 นางสาว นรากร พวงพลอย 
4 65920005 นางสาว วรรณกร สุวัฒน์เมธาชล 
5 65920057 นาย กันตวัฒน์ เหลืองธีรนาท 
6 65920058 นางสาว ปาณิสสรา วงษ์แป้น 
7 65920065 นางสาว นาฏสุดา พุทธรักษา 
8 65920066 นางสาว เปรมกมล กร่างสละ 
9 65920070 นางสาว อนุชศรา นิลพงศ์ 

10 65920157 นางสาว ศิริรัตน์ ยอดมณี 
 

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 65920019 นางสาว ณัฏฐิณี วัธนะบูรณ์ 
2 65920171 นาย วิรชานนท์ ทีค า 
3 65920172 นาย อภิรักษ์ อรุณรัตน์ 
4 65920174 นาย ษรกฤต ผลลูกอินทร์ 
5 65920176 นาย บริรักษ์ กุศลส่ง 

 
 

3. คณะรัฐศาสตร์... 
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๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 64920698 นางสาว ณัฏฐนิชา ถือทอง 
2 64920700 ร้อยโท โรจน์ธีรไนย ชยภูเบศ 
3 65820002 พันโทหญิง จุฑานันท์ หุ่นดี 
4 65820003 พระ ปภังกร รีชีวะชีพกุล 
5 65920023 นางสาว ธีราพร ทุมมานนท์ 
6 65920025 นางสาว กนกลักษณ์ บุญสร้าง 
7 65920026 นางสาวภัคสรกัญญ์ เชื่อมเจริญพรกุล 
8 65920083 นางสาว สุภาวด ีวรรณพฤกษ์ 
9 65920086 นางสาว กิตตินาพร พรพรหมวินิจ 

10 65920090 นางสาว นฤมล สุขสวัสดิ์ 
11 65920091 พันเอก ชัชวาลย ์อังวณิชย์สกุล 
12 65920092 นาย สิรวิชญ ์แก้วประสิทธิ์ 

 

๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 64920576 นางสาว ปัณฑารีย์ รักซ้อน 

 

๕. คณะศึกษาศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชือ่ – สกุล 
1 64920641 นาย เฉลิมเกียรติ ดีสม 
2 64920645 นางสาว อรณิชา เถาว์โมลา 
3 64920714 MR. HAO CHENG LUO 
4 65920101 นางสาว สุกัลยา ปิยะไทยเสรี 
5 65920102 นางสาว พรรณวรท ชาภูวงษ์ 
6 65920255 นาย ณัฐพล โทนะพันธ์ 
7 65920257 นางสาว จิตสุภา เส้งวั่น 
8 65920263 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ผิวข า 
9 65920272 นาย อัฑฒ์วรัชญ์ ถวิลไพร 

10 65920283 นางสาว ปนัดดา สลับสี 
11 65920284 นาย ธเนศ มะติมุ 
12 65920290 นาย วรรณเทพ ธนเศรษฐบ ารุง 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์... 
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๕. คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 

13 65920291 นาย เทวินทร์ เหมจามร 
14 65920293 นางสาว ชณกทิพ การุณย์ 
15 65920294 นางสาว นันธิยา ศรีบุดดา 
16 65920295 นางสาว รัตติยาพร ศรีบริบูรณ ์
17 65920298 นางสาว กาญจนา ฮวดเส็ง 
18 65920300 นาย ทรงพล วงศ์พระราม 
19 65920301 นางสาว พัณนิดา มิ่งมิตร 
20 65920302 นาย วริทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
21 65920303 นางสาว จารุพักตร์ งามละมัย 
22 65920304 นางสาว อนันตา ไกรสินธุ์ 
23 65920305 นาย สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ 
24 65920309 นางสาว ชลธิชา สุขส าราญ 
25 65920314 นางสาว อรสา กอนรัมย์ 
26 65920317 นางสาว ฐาปนันท์ ศรสีุวรรณ 
27 65920324 นาย วิศิษฐ ศรีสุข 
28 65920327 นางสาว วนัธญา พร้อมฉัตร 
29 65920329 นาย ปริญญา ศิริเตียวศรี 
30 65920334 นาง นภาญุต์ อินกลม 

 

๖. คณะพยาบาลศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910017 MISS SAMANTHA SANDAMALI PREMADASA 

2 65910018 
MISS MADUMALI KANCHANA WARNAKULA 
ROYAL WEERASOORIYA 

3 65910019 MRS. GAOGAKWE RAMAOLOGA 
4 65910023 MISS ELESTINA GONDOLONI 
5 65910024 MRS. MALEBOGO QUEEN NTHUSANG 
6 65910025 MRS. ELEONORA FERNANDES ALMEIDA 
7 65910026 MR. MMOLOKI MOITAODI 
8 65910051 นางสาว เปรมสร เจริญภูม ิ
9 65910056 นางสาว วิภาวรรณ หลงพิมาย 

10 65910057 นางสาว รัชนีกร โพธิ์งาม 
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๖. คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ) 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 

11 65910061 นาง พิสมัย พุทธา 
12 65910062 นางสาว ชิชญา นาทรัพย์ 
13 65910063 นางสาว กัญชร บุญราศรี 
14 65910064 นางสาว วิลาวัลย ์ผลบุญ 
15 65910065 นางสาว จันทราภรณ์ แรงใหม ่
16 65910075 MISS HUIWEI LI 
17 65910079 MISS YAXI HUANG 
18 65910081 MRS. MENGSHI SUN 
19 65920010 นางสาว จารุวรรณ ดาขุนทด 
20 65920018 นางสาว รวิกานต์ จันทะสิม 
21 65920134 นาวาโทหญิง เบญจภัค สางห้วยไพร 
22 65920163 นางสาว ศุวิมล แย้มไสย 
23 65920166 นางสาว พิมพ์มาดา สถิตย์พงษ ์
24 65920170 นาย ปณัยกร ถาวร 

 

๗. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910121 MISS HAIFEI DAI 
2 65910124 MISS JIANHUA ZHANG 
3 65910125 MR. GUIJUN LIANG 

 

๘. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 65920226 นางสาว นริศา ฉิมเฉิด 

 

๙. คณะสหเวชศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910151 นางสาว ธฤตมน พัฒนเกียรติสกุล 

 

๑๐. คณะโลจิสติกส์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 64920584 นางสาว อัญจิดา มะปรางหวาน 

 
 

๑๑. คณะภูมิสารสนเทศ... 
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๑๑. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910029 นาย ทิวากรณ์ เสนา 
2 65910032 นางสาว จันทร์จิรา คืนมาเมือง 
3 65910034 นาย อภิสิทธิ์ เสียงดัง 
4 65910036 นางสาว สุปราณี ชาติทอง 
5 65910037 นาย พงศ์พัฒน์ จ่าพิชม 

 

๑๒. คณะวิทยาศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910112 นางสาว กมลวรรณ กันภัย 
2 65910115 นางสาว จรรยกร จิระโร 
3 65910118 นางสาว ฐิตา นาจาน 

 

๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล 
1 65910135 นางสาว ดรุณ ีทองสุข 

 

๑๔. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล 
1 65810064 นางสาว วรรณประภา เอ่ียมฤทธิ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 256๕  

 
 
 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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