
                                               -ส ำเนำ- 
 
 

 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๒๔๒/๒๕๖๒ 

เรื่อง  รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 256๒  
--------------------------------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ๐๑๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีก าหนดการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บณัฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๕      คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๖   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๗   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๘   คณะดนตรีและการแสดง 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๙   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๐   คณะสหเวชศาสตร์    
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๑   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๒   คณะโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๓    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๔    คณะวิทยาศาสตร์        
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๔    คณะวิศวกรรมศาสตร์                                           
                                
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

ล าดับ ๑ ผู้ผ่าน 
 



-๒- 

 
 
 

ล าดับ                  หัวข้อ               ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
(จ านวน ๒,๐๐๐ บาท) พร้อมส่งเอกสาร 
การรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 

ภายในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
   (ก่อนเวลาที่ธนาคารปิดท าการ) 
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
บูรพา ท่ี ๑๓๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง ค าช้ีแจง 
ขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตระดับบณัฑติ 
ศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

    วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

       ห้อง PJ ๓๐๑ ชั้น ๓  
อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดษิฐ์)  
   แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมได้ที่ 
     เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grd.buu.ac.th/wordpress/ 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน วันท่ี ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

     http://reg.buu.ac.th 
   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒          คณะ/วิทยาลัย 

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

    (ลงชื่อ)                   นุจร ีไชยมงคล 
                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
                                ผู้รกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงนิดำวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชำกำรศึกษำ 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ไอรดา แดงประเสริฐ

            แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 1 ปริญญำ )

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

M1102A หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวระหว่ำงประเทศ แบบไม่เต็มเวลำ 

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 Ms. XIAOYUN XIA

2 Mr. YUEHAIYU CHEN

3 Ms. YONGJIE YANG

4 Ms. YAOQING WANG

5 Ms. LIN GAO

6 Ms. HUIPING ZHANG

7 Ms. JUNLING HE

1 นางสาว ณัฎฐพัชร์ ซ่อนกล่ิน

1 นางสาว เพ็ญนภา บ ารุงผล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 2 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

D1201 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

M1203 หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรส่ือสำรทำงกำรเมืองและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1201 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 Mrs. XUAN JING

2 Mr. ZOU ZHOU

3 Mr. HU JINLONG

4 Mr. ZHU GELI

5 Ms. YIQI LIN

6 Mr. GAO CHAO

7 นาย ปรัชญา นันทวิสิทธ์ิ

8 Mr. YIWEI YAO

9 Mr. FANG YIZHOU

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 3 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะศิลปกรรมศำสตร์

M1302 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท





ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว วิชุดา ส ามาปราบ

2 นางสาว สุทธินี กุลละวณิชย์

3 นางสาว กรัณ สน่ันไหว

1 นางสาว วิชชุตา พิมพ์สกุล

2 นาย ทนงศักด์ิ ขวัญอ่อน

3 นางสาว เพชราภรณ์ พูลประดิษฐ์

4 นาย ธนาคาร ศรีคัทธะนาม

5 นาย พรชัย แสนสิงห์

1 นาย ภูวดล พรหมจันทร์

2 นาย พงศธร ตันฮะ

1 นาย ณัชค์สโฬม ฤกษ์ทิพย์

2 นาย ทศพร พงศ์ธาริน

3 นาย โอภาส จิตระยนต์

4 นาย เนติรักษ์ มณีวงศ์วิจิตร

5 นางสาว ฐิตารีย์ พอนชาวนา

1 นางสาว ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์

2 นาย อดิศร วังมูล

3 นาย ธเนศร์ เจริญชัย

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 4 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

ระดับปริญญำเอก

D1402B ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1

M1401B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท

M1404B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข

M1402B รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1404A รัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว อิสรีย์ภัค หงส์นิมิตชัย

1 นางสาว อัญชลี ทรงกลด

2 นางสาว กัญญาพัชร มุ่งจีนกลาง

1 นางสาว จันทร์วรรณ ประทีปทอง

2 นางสาว สุนันทา คงประจักษ์

1 นาย วายุ บรรเทากุล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะศึกษำศำสตร์

             ไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1501B หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) 

M1504 หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1506D หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท

D1506B หลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย พาสิทธ์ิ เจริญสิน

2 นางสาว รัชฎาพร เผาะช่วย

3 นาง กันต์กนิษฐ์ ค ากันยา

4 นางสาว รักชนก มหาศักด์ิสวัสด์ิ

5 นาย ณัฐพงค์ พริกนาค

6 นางสาว เพ็ญพัฒน์ สมใจ

7 นางสาว รตินันท์ อุยยานานนท์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 6 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ

M1601B หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

ระดับปริญญำโท



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ฉัตรมงคล เผือกไร่

2 นางสาว เพชรพัชรี สุระปัญญา

3 นางสาว ประภัสสร ถนอมวัฒน์

4 นางสาว พัทธียา พรหมสุภา

5 นางสาว นภรรท แซ่เหงียน

1 นาย สฤก จิตพรไพศาล

2 นางสาว นวมลล์ิ สิทธิภูมิ

3 นางสาว ภัทรวดี สุขสว่างวงศ์

4 นาย ธนิต สุธิรังกูร

1 นางสาว พวงแก้ว มาลาจ าปี

2 Mr. DMITRY CHERNYSHEV

1 นางสาว อรพรรณ จ าเริญ

2 นางสาว สุนีย์ แสงสุวรรณ์

3 นาย พลากร คลองมีคุณ

4 นางสาว เกศนภา ร่วมรักษ์

M1702 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1703 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

M1701B หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร (เรียนวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 7 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์

ระดับปริญญำโท

M1701A หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1* นาย ปัณณวิช สนิทนราทร

   หากไม่ได้เข้าอบรมดังกล่าว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

* นิสิตจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย ท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 8 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะดนตรีและกำรแสดง

ระดับปริญญำโท

M1901A หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว พัชรนันท์ พัชรพณิชพงศ์

1 นางสาว มนภรณ์ วัฒนานุกูลวงศ์

1 นางสาว นีระนุช ดาศรี

1 นาย พงศ์พล ม่ิมกระโทก

1 นาย พงศธร ศรีทับทิม

ระดับปริญญำโท

M2201A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำสรีรวิทยำกำรออกก ำลังกำย

M2201B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำจิตวิทยำกำรออกก ำลังกำย

M2201C หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรสอนทำงกำรออกก ำลังกำย

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 9 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

             และกำรกีฬำ (Exercise and Sport Physiology) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

             และกำรกีฬำ (Exercise and Sport Psychology) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

            และกำรกีฬำ (Exercise and Sport Psychology) แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

M2201D หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรบริหำรและกำรจัดกำร

        ออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ (Exercise and Sport Administration and Management) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

D2201B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำจิตวิทยำกำรออกก ำลังกำย

             และกำรกีฬำ (Exercise and Sport Pedagogy) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1* นาย เทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ

* นิสิตจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย ท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

   หากไม่ได้เข้าอบรมดังกล่าว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะสหเวชศำสตร์

D2301A หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1* นางสาว เบญจมาศ วงศ์สาลี
* นิสิตจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย ท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

   หากไม่ได้เข้าอบรมดังกล่าว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 11 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

ระดับปริญญำเอก

D2403A หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1





ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย พลากร พงศกร

2 นางสาว ปริมประภา นามตาแสง

3 Mr. SOULYGNUAN VIENGKHAMSONE

1 นางสาว อชิรญา เน่ืองจ านงค์

2 นางสาว เมธาพร มอญเพ็ชร

3 นาย ชนกานต์ เรือนแพร

4 นาย ศุภวิชญ์ น้อยดี

5 นางสาว พรนภา เทียมฉันท์

6 นางสาว วาสนา สมบูรณ์

7 นางสาว วรวรรณ ตาวิยะ

M3201B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 12 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

   คณะโลจิสติกส์

ระดับปริญญำโท

M3201A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย สุเมธ ดาราพิสุทธ์ิ
* นิสิตจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย ท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

   หากไม่ได้เข้าอบรมดังกล่าว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 13 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ

ระดับปริญญำเอก

D3301B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ณัฐดนัย ไชยลังกา

2 นาย เจ จิรังคานนท์

3 นาย ภุชงค์  วงษ์ค าพระ

1 นางสาว ศิริวรรณ ชูศรี

1 นางสาว สุวิชาดา ใจเป้ีย

1 นางสาว รุจีย์ ธนานิติกุล

2 นาย เทวินทร์ ถนอมสิน

3 นางสาว อรอนงค์ กล่ินศรีสุข

            * เรียนปีละคร้ัง โดยแต่ละปีจะเร่ิมเรียนในช่วงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 

1 นางสาว ทรรศนาภรณ์ วงค์ค าจันทร์

2 นาย พิษณุ นพมณี

1 นางสาว ณัฐฤทัย คงไกรฤกษ์

2 นางสาว พิชาภัค ช านาญมนต์

3 นางสาว ปวริศา นามสีพันธ์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 14 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์ (1)

            * เรียนปีละคร้ัง โดยแต่ละปีจะเร่ิมเรียนในช่วงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 

M3401 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท

M3406B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3409 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M3412 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

M3413A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

M3413B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 4 ปี)

          * เรียนปีละคร้ัง โดยแต่ละปีจะเร่ิมเรียนในช่วงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว ณัชชวกร หงษ์คง

2 นาง รินดา ตรงดี

3 นางสาว ณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์

4 นางสาว ปวีณา แดงนาวา

5 นางสาว นัยนชนก เกียรติกุลพงศ์

6 นางสาว อัจราพรรณ ล้วนมณี

7 นางสาว นิชาภัทร ค าทอง

1 นางสาว เมทินี เมฆทันต์

2 นางสาว นพมาศ ทองศิริ

3 นางสาว ปัณณพร โอมี

1 นางสาว สุจิตตรา เจนงาน

2 นางสาว อรอนงค์ เอกพงษ์

1 Mr. MOHAMMAD MARUF AHMED

            * เรียนปีละคร้ัง โดยแต่ละปีจะเร่ิมเรียนในช่วงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 

          * เรียนปีละคร้ัง โดยแต่ละปีจะเร่ิมเรียนในช่วงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 14 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์ (2)

ระดับปริญญำโท

D3404B หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

            * เรียนปีละคร้ัง โดยแต่ละปีจะเร่ิมเรียนในช่วงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 

M3414 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

M3415A หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมีศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (หลักสูตร 4 ปี)

M3415B หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมีศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (หลักสูตร 4 ปี)

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1* นาย พัดยศ โคตรมา

1 นางสาว สโรชา ธีระวิวัฒนกิจ

2 นางสาว มนัสนันท์ มีทรัพย์ทอง

3 นางสาว ดวงพร วิจิตจันทร์

* นิสิตจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย ท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

   หากไม่ได้เข้าอบรมดังกล่าว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

M3504D หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 15 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี  0242/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิศวกรรมศำสตร์

M3501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

ระดับปริญญำโท
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ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

 

วัน รายการปฏิบัติ 
20 พฤศจิกายน 2562  กรอกข้อมูล ท่ี http://smartreg.buu.ac.th 

 พิมพ์เอกสารจากระบบ 
20 พฤศจิกายน 2562 ช าระเงินท่ีธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการช าระเงินไว้กับตนเอง  

ไม่ต้องสง่ให้มหาวิทยาลัย 
ไม่เกิน 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งเอกสารมาท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

27 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ 
 

หมายเหต ุค่าธรรมเนียมการศึกษา ตรวจสอบไดท้ี ่http://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a. ใบก ากับการ
รายงานตัว  

b. ใบระเบียนประวัตินิสิต c. เอกสารขอท าบัตร
ประจ าตัวนิสิต 

d. ใบแจ้งช าระเงิน           
ค่าธรรมเนียม 

ติดรูปและเซ็นชื่อ 

กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th 
(20 พ.ย. 62) 

 

พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังนี้  

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์/ส่งด้วยตนเองท่ีกองทะเบียนฯ (ไม่เกิน 25 พ.ย. 62) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว เอกสารส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต  ใบระเบียนประวัตินิสิต 

(เอกสารข้อ a. b. c. )  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริปต์) 

ส าเนาใบปริญญาบัตร ใบรับรองแพทย์ ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะปริญญาเอก)                  
และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 

 

ช าระที่ธนาคาร 
(20 พ.ย. 62) 

เมื่อช ำระแล้วให้เก็บเอกสำร  
กำรช ำระเงินไว้กับนิสติเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ติดรูป  
(รูปใส่ชุดสุภำพ 

ไม่ให้ใช้รูปชุดครุย) 
 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว ส าหรับส่งไปรษณีย์ 

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ช่ือ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย ์ 
 

 ท่ีอยู่ผู้รับ 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 169 ถ.ลงหำดบำงแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 20131 
 
 
เอกสารรายงานตัว 
รหัสนสิิต  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ  
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