- สำเนำ ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๔๓/๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
----------------------------------เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ๐๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีกาหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่
๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมถึงแจ้งวิธีการและกาหนดการรายงาน
ตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ กาหนดการลงทะเบียนเรียน และ
กาหนดวันเปิดภาคการศึกษา ดังนี้

๑. คณะวิศวกรรมศำสตร์
๑.๑ ระดับปริญญำเอก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ แบบเต็มเวลำ แบบ ๑.๑
๑. นายสรวัสส์ บุญหยง
๑.๒ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นายจิรเดช อัครผล
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๑
๑. นางสาวจีรนันท์ มณีวรรณ
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นายชนินทร์ ทองระกาศ
๒. นายศิวะ วงษ์ดี
๓. นายชนนะที ดวงชัย
๔. นายสมพงษ์ โพธิ์ไกร
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นายเอกชัย ไกลถิ่น
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๒. คณะวิทยำศำสตร์
๒.๑ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นายนภสินธุ์ ชานาญ
๒. นางสาวสุวรรณี พัดศรี
๓. นางสาวพัชราวรรณ วรรณทวี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก2
๑. นายเจียรยุทธ เจือทอง
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร แบบเต็มเวลำ
แผน ก แบบ ก๒
๑. นางสาวนาฏยา อริยสุขโฆษิต
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
(หลักสูตร ๒ ปี)
(เรียนเทอมต้น ช่วงเดือนตุลาคม และเรียนเทอมปลาย ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี และจะใช้
ปฏิทินการศึกษาเฉพาะของสาขาวิชา)
๑. นางสาววนิลดา ชูพันธ์
๒. นางสาวดารณี เกตุประกอบ
๓. นางสาวชวิศา สุริยะงาม
๔. นางสาวจุฑารัตน์ ใส้เพี้ย
๕. นางสาวธนพร ชินประเสริฐ
๖. นางสาวสุชาดา อินนุรักษ์
๗. นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
๘. นางสาวจันทรา ชานาญดง
๙. นายเจษฎา สุจริตธุรการ
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒ (หลักสูตร ๔ ปี)
(เรียนเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี และจะใช้ปฏิทินการศึกษาเฉพาะของสาขาวิชา )
๑. นางสาวธัญญาภรณ์ เครืออ้น
๒. นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
(เรียนเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี และจะใช้ปฏิทินการศึกษาเฉพาะของสาขาวิชา )
๑. นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา
๒. นางสาวณัฐชา เทียนศรี
๓. นางสาวอรพรรณ นวลจันทร์
๔. นางสาวศิริกานต์ ศิริป้อ
๕. นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
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๓. คณะโลจิสติกส์
๓.๑ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
๑. นายภูวนารถ พร้อมมูล
๒. นายวรรธก หลิมสกุล
๓. นายศรายุทธ นามศรี
๔. นางสาวณัฏธิตา นันทกิจ
๕. นางสาวถนิมนันท์ กล้วยไม้
๖. นายยุทธวัตร ประโมจนีย์
๗. นางสาวณัชชา เสนานอก
๘. นางสาววิภาพรรณ สุ่มใจยา
๙. นางสาวบุลาภรณ์ บุญด้วง
๑๐. นางสาวปดิวรัดา มีแสง
๑๑. นางสาวกิตติ์รวี วิเชียรประดิษฐ์
๑๒. นางสาวสุปรียา มุกดา
๑๓. นายวรากร กันธิยะ
๑๔. นางสาวณปภัช มูฮาหมัดอารี

๔. คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
๔.๑ ระดับปริญญำเอก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แบบ ๑.๑
๑. นายณัฐพล วงษ์รัมย์

๕. คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
๕.๑ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นางสาวสิริวรรณ พงษ์ศิริ
๒. นางสาวนรัชกร ฤกษ์ศิริ

๖. คณะสำธำรณสุขศำสตร์
๖.๑ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบไม่เต็มเวลำ
แผน ก แบบ ก๒
๑. นางสาวดาวรุ่ง เยาวกูล
๒. นางสาวมณัสรีย์ ชาติกุล
๓. นายสายัณห์ ขัดมโน
๔. นางสาวนิศานาถ ปิ่นยะกูล
๕. นางสาวกนกวรรณ วรชินา
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๗. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
๗.๑ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
กลุ่มวิชำสรีรวิทยำกำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นางสุภัค ดาวนีย์

๘. คณะสหเวชศำสตร์
๘.๑ ระดับปริญญำเอก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.2
๑. นายวีระชน เชื้อกะมุด

๙. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ
๙.๑ ระดับปริญญำเอก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ ๒.๑
๑. นายกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
๒. นางสาวนวลักษณ์ กลางบุรัมย์
๓. Miss Chanmeardey Chiv
๔. นางสาวณัฐินี ณ เชียงใหม่
๕. นายกษิดิ์ศร วิไลเลิศ
๙.๒ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ
แผน ก แบบ ก๒
๑. นางสาวกชพรรณ ทนคง
๒. นางสาวพรรณิดา เลิศศรีพัฒนากุล
๓. นางสาวพัทธนันท์ พรกิตติวัฒนกุล
๔. นางสาวบุษบา ชานนท์

๑๐. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
๑๐.๑ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ
แผน ก แบบ ก๒
๑. นางสาวปรีชญา เจริญเศรษฐกุล
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. Miss Chunling Li
๒. นายนภัส สาทน

-๕หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นายไกรฤกษ์ นาควิเวก
๒. Miss Dan He

๑๑. วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
๑๑.๑ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
๑. นายผลินกรณ์ จิตต์อารี
๒. Miss Rong Yang
๓. นายกรกฎ แตงพลอย
๔. นายพิชญ์ กีรติวุฒิพงศ์
๕. นางสาวกชนันท์ สิงห์โนนตาด
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (นำนำชำติ) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
๑. นางสาวธนัชภัค โรจนาภรณ์
๒. Mr.Elia Guidorzi
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตสำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
๑. นางสาวจันทร์จิรา รักความสุข
๒. นายกษิดิศ กันจงกิตติพร
๓. นายเตชิต อินสว่าง
๔. นางสาวสุพัตรา เทศงามถ้วน
๕. นางสาวธนัชชา ชิดชม
๖. Miss Rong Xu
๗. นางสาวพรกมล เผือกนิสสัย
๘. นางสาวสุธีกานต์ ฐานะประสิทธิ์
๙. นายภวัต สุวรรณธนัช
๑๐. นายอานาจ กรุพิมาย
๑๑. นางสาวสุนิสา คุ้มกัน
๑๒. นายจักรพงษ์ คิดหมาย
๑๓. นางสาวกุลชญา เทพวงศ์
๑๔. นายนพพล สีนวลสด
๑๕. นางสาวอัญญาณี ถาวรพานิช
๑๖. นางสาวอรวรรณ ถาวร
๑๗. นายนพฤทธิ์ มั่นมี
๑๘. นางสาวฐิราภรณ์ ชัยมงคล
๑๙. นางสาวสุธิดา ตินตะบุระ

-๖-

๑๒. คณะศิลปกรรมศำสตร์
๑๒.๑ ระดับปริญญำเอก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบเต็มเวลำ แบบ ๒.๑
๑. นายอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

๑๓. คณะศึกษำศำสตร์
๑๓.๑ ระดับปริญญำเอก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)
แบบเต็มเวลำ แบบ ๑.๑
๑. นางสาวธนพร คาวรรณ์
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)
แบบเต็มเวลำ แบบ ๒.๑
๑. นายตฤณ โกมลธนกิจ
๒. นางสาวนรีทิพย์ นิสสัยสุข
๑๓.๒ ระดับปริญญำโท
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ
แผน ก แบบ ก๒
๑. นางสาวนภัสชล คามี
๒. นางสาวณิชารีย์ ศรีกระจ่างศุ
๓. นายธนาวุฒิ สุทะปา
๔. นางสาวอเนชา รัตนธรรมทอง
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นายพงศา ชพานนท์
๒. นางสาวเนตรสุวรรณ ประมวลทรัพย์
๓. นางสาวกรรณิการ์ แซ่ตั้ง
๔. นางสาวศิริประภา วงษ์คานา
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
(กาหนดเปิดภาคเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
๑. นางสาวหทัยชนก นันทนพิบูล
๒. นางสาววาสนา อันทะมา

-๗หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)
แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. Mr.Yves Herz (เข้าเรียนภาคต้น ปี ๒๕๖๒)
๒. นางสาวชญาน์นันท์ คล้ายลาเจียก
๓. นางสาวมาลัย นิ่มสาย
๔. นางสาวกวินทรา สุภักดี
๕. นางสาวกรองกาญจน์ ศรีศักดิ์
๖. นางสาวนุชนาถ แผ้วไธสง
๗. นางสาวภาพิศุทธิ์ ทิพยสูตร
๘. นางสาวชยาภา สวัสดี
๙. นางสาวลลิตภัทร คาพานุช
๑๐. นายสิริพล วงศ์สุบรรณ
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ)
แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
๑. นายอุกฤษณ์ ฉิมมารักษ์
๒. นางสาวจิระวรรณ จันทายืน
๓. นางสาวเบญจมาภรณ์ แพทอง
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก๒
๑. นายชยุต พิมเสน
๒. นายสุวิชา สายโพธิ์
๓. นายกริชสุบรรณ กมโลบล
๔. นางสาวชัญญนิษฐ์ อินทร
๕. นางสาวธนยา หร่ายเจริญ
๖. นางสาวนฤมล อินทร์บุญ
๗. นายอานาจ สุ่มประดิษฐ์
๘. นางสาวฐิติพร บุรีนอก
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
๑. Miss Dan Wu
๒. Miss Danni Ma
๓. Miss Yueheng Chen

๑๔. คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
๑๔.๑ ระดับปริญญำเอก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1
๑. นางสาวกนกวรรณ สกุลทรงเดช

-๘ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. กำรรำยงำนตัวขึ้นเป็นนิสิตและชำระค่ำธรรมเนียม
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้กาหนดให้มีการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิตและชาระ
ค่าธรรมเนียม ในระหว่ำงวันพุธที่ ๑๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น.) ถึง วันพฤหัสบดีที่
๒๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒ วัน) ผ่านระบบ http://smartreg.buu.ac.th ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๑ เรื่อง คาชี้แจงการรายงานตัว
เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ)
๒. กำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดวันปฐมนิเทศ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสำร์ที่
๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ชั้น ๓ อำคำร ๕๐ ปี ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
๓. กำรลงทะเบียนเรียน
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้กาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน สาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.buu.ac.th
ในระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๑๙๓/๒๕๖๑ เรื่อง กาหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๖๑ สาหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
๔. กำรเปิดภำคกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดวันเปิดภาคการศึกษา สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสำร์ที่ ๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชือ่ )

สาเนาถูกต้อง
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์)
นักวิชาการศึกษา

ประทุม ม่วงมี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)
ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

วัน

รายการปฏิบัติ

19-20 ธันวาคม 2561
(19 ธ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป)

 กรอกข้อมูล ที่ http://smartreg.buu.ac.th
 พิมพ์เอกสารจากระบบ

19-20 ธันวาคม 2561

ชําระเงินที่ธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการชําระเงินไว้กับตนเอง
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย
19-21 ธันวาคม 2561
ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
26 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ตรวจสอบได้ที่ http://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th
(19-20 ธ.ค. 61)
พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังนี้
a. ใบกํากับการ
รายงานตัว
ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ

b. ใบระเบียนประวัตินิสิต

ติดรูปและเซ็นชื่อ

c. เอกสารขอทําบัตร
ประจําตัวนิสิต
ติดรูป
(รูปใส่ชุดสุภาพ
ไม่ให้ใช้รูปชุดครุย)

d. ใบแจ้งชําระเงิน
ค่าธรรมเนียม
ชําระที่ธนาคาร
(19-20 ธ.ค. 61)

เมื่อชําระแล้วให้เก็บเอกสาร
การชําระเงินไว้กับนิสิตเอง
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์/ส่งด้วยตนเองที่กองทะเบียนฯ (19 - 21 ธ.ค. 61)
เอกสารประกอบด้วย
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว เอกสารสําหรับทําบัตรประจําตัวนิสิต ใบระเบียนประวัตินิสิต
(เอกสารข้อ a. b. c. )
๒. เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ใบทรานสคริปต์) สําเนาใบปริญญาบัตร ใบรับรองแพทย์ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ (ถ้ามี) และ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว สําหรับส่งไปรษณีย์
ที่อยู่ผู้ฝากส่ง
ชื่อ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์

ที่อยูผ่ ู้รบั
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

20131

เอกสารรายงานตัว
รหัสนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสําหรับกรอกในระบบรายงานตัว
1. ไฟล์รูปชุดนิสิต





หากยังไม่มีเนคไทและกระดุมของมหาวิทยาลัย ให้ใส่เฉพาะเสื้อเชิ้ตขาว
เป็นรูปที่ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
ขนาดของภาพต้องอยู่ระหว่าง 225x250 pixels
เป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น

2. ข้อมูลทีต่ ้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัว









ชื่อภาษาอังกฤษ – นามสกุลภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด
เชื้อชาติ – สัญชาติ – ศาสนา – หมู่โลหิต
เลขรหัสประจําบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
อีเมล์
จังหวัดที่เกิด

ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง










ชื่อ - นามสกุล ของบิดา
เลขบัตรประชาชนของบิดา
สถานภาพ อาชีพและรายได้ของบิดา
ชื่อ - นามสกุล ของมารดา
เลขบัตรประชาชนของมารดา
สถานภาพ อาชีพและรายได้มารดา
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ติดต่อได้







ชื่อ - นามสกุล ของผู้ปกครอง
เลขบัตรประชาชนของผูป้ กครอง
ความสัมพันธ์ผปู้ กครอง
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
สถานภาพ อาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ









จํานวนพี่น้องทั้งหมด(รวมตัวนิสิต)
นิสิตเป็นบุตรคนที่
จํานวนพี่น้องที่กําลังศึกษาอยู่(รวมตัวนิสิต)
ระหว่างศึกษาได้รับอุปการะด้านการเงินจาก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน(ไม่รวมค่าเทอม)
สถานภาพการรับทุน
ข้อมูลความพิการ
ความถนัด/ความสนใจพิเศษ

ประวัติการศึกษา





วุฒิที่สําเร็จการศึกษา
วันที่จบการศึกษา (หากยังไม่จบ ยังไม่ต้องกรอก)
ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) (หากยังไม่จบ ยังไม่ต้องกรอก)
ชื่อสถานศึกษา

ประวัติการทํางาน (ถ้ามี)
 ชื่อบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน
 ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ทํางาน

กำหนดกำร
กำรปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
วันเสำร์ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง PJ ๓๐๑ อำคำร ๕๐ ปี (ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์)
เวลำ
๐๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
- รับชมวีดีทัศน์แนะนำมหำวิทยำลัย
- พิธีเปิด โดย รองศำสตรำจำรย์ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิกำรบดีวิทยำเขตจันทบุรี
ผู้รักษำกำรแทนคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
- กำรแนะนำผูบ้ ริหำรและคณำจำรย์ที่มำร่วมปฐมนิเทศนิสิต
กำรบรรยำย เรื่อง
“เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ข้อบังคับ ประกำศ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำที่ควรรู้เบื้องต้น”
“Roadmap สู่กำรสำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ”
“ทุนอุดหนุนกำรวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ”
“สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ”
“ประเด็น & ปัญหำติดต่อใครที่ไหน”
โดย รองศำสตรำจำรย์ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิกำรบดีวทิ ยำเขตจันทบุรี
ผู้รักษำกำรแทนคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
กำรบรรยำย เรื่อง
“กำรลงทะเบียนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ”
โดย กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
กำรบรรยำย เรื่อง
“กำรให้บริกำรห้องสมุดและระบบสำรสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ”
โดย ผู้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ
กำรบรรยำย เรื่อง
“กำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ”
โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

*แจกอำหำรว่ำง ณ จุดลงทะเบียน

