
 
        -ส ำเนำ- 

 
 

 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๑๐๒/๒๕๖๓ 
เรื่อง  รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 256๓ (รอบท่ี ๓) เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 

คณะพยาบาลศาสตร์  
--------------------------------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ๐๒๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีก าหนดการเปิดรับสมัคร (รอบท่ี ๓) ระหว่างวันที่ 
๒๓ พฤษภาคม  ถึง วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
พร้อมช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 

    วันท่ี ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๓      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามค าช้ีแจงการขึ้นทะเบียน 
เป็นนิสิตระดบับัณฑติศึกษาประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๒ การลงทะเบียนเรียน  วันท่ี ๒ – ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓      กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 

   ๓ วันเปิดภาคการศึกษา       วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓             คณะ/วิทยาลัย 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
      (ลงชื่อ)               นุจรี ไชยมงคล 
                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชาการศึกษา 



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นำมสกุล

1 6399130296 นางสาว เพ็ญนภา  ตาจิตต์
2 6399130165 Mrs. Wang  Yu

1 6399130001 นาย อับดุลวารีษ  โต๊ะยูโซ๊ะ
2 6399130166 นาย อัษฎางค์พร  หมอนวัน
3 6399130473 นางสาว อุไรวรรณ  สิงห์สังข์
4 6399130519 นางสาว สุภาพรรณ กาญจนบรรยงค์

1 6399130290 นางสาว เพ็ญนภา  ดีพร้อม
2 6399130289 นางสาว พิมพ์ชนก  ขจรโชคชัย

1 6399130029 นาย ประวิทย์ บุญแสงส่ง
2 6399130054 นางสาว นัสเราะห์  ยูหนุ
3 6399130179 นางสาว บุษยาณี  แสนพิมล
4 6399130592 นางสาว คุณัญญา  เชิดสุข

1 6399130235 นาย พรรษปกรณ์  ขาวทวี
2 6399130482 นางสาว ธนภรณ์ อินทร์โสม

1 6399130729 นาย โชตินรินทร์  ไชยรินทร์

1 6399130098 นางสาว หน่ึงฤทัย  สาธรรม
2 6399130294 นาย อนุชา  สิงห์มักหม้อ

1 6399130117 นาย ณัฐวุฒิ  ขันสาคร
2 6399130316 นางสาว จรรยาการ  จ๋ิวน้อย
3 6399130388 นาย ปิยะบุตร นาคกล่อม
4 6399130645 นาง จินดาหรา  บรรเทพ
5 6399130682 นางสาว รินท์ลภัส  ศิวรัชตนันท์

1 6399130097 นางสาว ปริยากร  แก้วบุบผา
รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (ส ำรอง) เรียงตำมล ำดับ ดังน้ี

เอกสำรแนบท้ำยประกำศบัณฑิตวิทยำลัย ท่ี 0102/2563 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2563
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบท่ี 3) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (ส ำรอง) เรียงตำมล ำดับ ดังน้ี

M2105B : หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (ส ำรอง) เรียงตำมล ำดับ ดังน้ี

M2106B : หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2102 : หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (ส ำรอง) เรียงตำมล ำดับ ดังน้ี

M2103A : หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M2103B : หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

คณะพยำบำลศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท

ระดับปริญญำเอก
D2101A : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์  แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1


