
 
 
 

 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๑๘๒/๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 256๔   

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

       ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.  
๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาค 
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๓ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะเภสัชศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๐    คณะโลจิสติกส์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๑    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๑๒  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (จ านวน ๑ หน้า)  
  

                 ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะต้อง  
ด าเนินการดังนี้ 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต พร้อม
ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 
* หากมีผลคะแนนภาษาองักฤษ (BUU-GET, 
CU-TEP, TOEFL iBT และ IELTS) ทั้งที่ผ่าน
และไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แนบพร้อมเอกสารการ
รายงานตัวด้วย 

            ระหว่างวันท่ี  
  ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๑๐๒๕/๒๕๖๔  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  



                                                -๒- 
 

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

วันเสาร์ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
    เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
           และช่อง YouTube 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
    สามารถลงทะเบียนโดยสแกน  
         QR Code ด้านล่างนี้ 
(ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนิสิตใหม่) วันท่ี ๒๒ - ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

          กองทะเบียนและ 
       ประมวลผลการศึกษา 
      http://reg.buu.ac.th 

   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔             คณะ/วิทยาลัย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                        
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                         
 

 



 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศกึษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2564 
วันเสำร์ที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.45 – ๑๒.0๐ น.  

ผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet และช่อง YouTube บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

เวลำ กิจกรรม 
08.45 – 09.00 น. - รับชม VDO แนะน ำมหำวิทยำลัยบูรพำ 

0๙.๐๐ – 0๙.๓๐ น. 

- รองศำสตรำจำรย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  
  กล่ำวต้อนรับและรำยงำนโครงกำร 
- รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์ กำสลัก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ  
   กล่ำวต้อนรับและให้โอวำท 

๐9.30 – ๑๐.๐๐ น.  
 

บรรยำยหัวข้อ  
1. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ข้อบังคับ ประกำศ ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำที่ควรรู้เบื้องต้น 
2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
3. ประเด็น & ปัญหำ, ผู้ประสำนงำน 
          โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  
          และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  

10.00 – 10.30 น. 
บรรยำยหัวข้อ “กำรลงทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ”  
          โดย ผู้แทนจำกกองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 

10.30 – 11.00 น. 
บรรยำยหัวข้อ “กำรให้บริกำรห้องสมุดและระบบสำรสนเทศส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ”  
          โดย ผู้แทนจำกส ำนักหอสมุด 

11.00 – 11.30 น. 
บรรยำยหัวข้อ “กำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ” 
          โดย ผู้แทนจำกส ำนักคอมพิวเตอร์       

11.30 – 12.00 น. 
- ถำมตอบข้อสงสัย 
- สรุปและปิดโครงกำร 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     

 



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210024 Miss SUPA MALAKAR
2 6499210059 นางสาว จิรัชญา วงษ์ส าราญ

1 6499210025 นาย กุลวรรธน์ สังข์ภาพันธ์
2 6499210058 นางสาว ธัญญาเรศ พรเจริญโรจน์
3 6499210079 นาย ปิยวัฒน์ แก้วมณี
4 6499210101 นางสาว มธุริน ราษฎ์บริรักษ์
5 6499210104 นางสาว อนัญญา ละม้าย
6 6499210114 Mr. HAO HAN
7 6499210143 นางสาว รวินท์นิภา ศรีไตรรัตน์
1 6499210080 นางสาว ไพลิน บังคมเนตร
2 6499210093 นาย สืบพงษ์ เอ่ียมปคุณ
3 6499210096 นางสาว วรรณภา แก้วก่ิง
4 6499210100 นาย เพ่ิมศุกร์ ธรรมารักษ์
5 6499210161 นางสาว อรวรรณ ศรีคงรักษ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว

D1101A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ แบบไม่เต็มเวลา 
แบบ 1.1

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ข

เอกสารแนบหมายเลข 1



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210060 Miss YANG XUEZHU
2 6499210074 นางสาว สายฝน เก้ือนุ้ย
3 6499210081 Mr. VY KHANG TRUONG
1 6499210010 นาย ธนู ดวงช่ืน
2 6499210139 นาย ชวกร กฤษประจันต์
3 6499210150 นาย จีระศักด์ิ เอกอัครายุทธ
4 6499130021 นางสาว นวลทิพย์ ลาสา
5 6499130027 นางสาว วิรากานต์ พรย่ิง
6 6499110048 นางสาว ศิริพร จีนศาตร
7 6499110088 นางสาว เบญจมาศ ทันประโยชน์
8 6499110114 นางสาว ปัณณทัต วงษาสันต์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก
 แบบ ก 2

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 2



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210003 นางสาว ณัฏฐนิชา ถือทอง
2 6499210047 นาย ปิยะ ถนอมรอด
3 6499210097 ร้อยโท โรจน์ธีรไนย ชยภูเบศ
4 6499210105 นางสาว มัลลิกา รุ่มสวย
5 6499210112 นางสาว รังสินี ไทเศรษฐวัฒน์กุล
6 6499210135 นาย ภาสกร ชูประดิษฐ
7 6499210140 นางสาว สกาว ศิรประภาพรสกุล

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

D3401B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี แบบเต็มเวลา 
แบบ 2.1

1 6499210026 นาย ธีรพิชญ์ เกษมสุข

D3404A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ แบบเต็มเวลา 
แบบ 1.1

1 6499210071 นาย ณัฐดนัย ไชยลังกา

M3411B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบ
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499210125 นางสาว กานต์พิชา ศิริเจริญสมบัติ

M3412 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา* 
แบบไม่เต็มเวลา (หลักสูตร 3 ปี) 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499210017 นาย อิศรา แสนเจริญ

M3413A : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา* 
แบบไม่เต็มเวลา (หลักสูตร 2 ปี) 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499210107 นาย ไกรสิทธ์ิ ศุภโสภาพงศ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์

* หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา จะรายงานตัวข้ึนเป็นนิสิตในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ.2565 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 2564 ให้ทราบในภายหลัง

เอกสารแนบหมายเลข 4



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

M2201B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

1 6499210007 นางสาว กุสุมา พันคะชะ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

เอกสารแนบหมายเลข 5



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210039 นาย พีรวัชร มินตา
2 6499210078 นาย อติรุจ สุพรหม

1 6499210051 นาย สุทธิชัย สอ้ิงรัมย์
2 6499210121 นาย ปวริศร์ ศิริวัฒนเมธานนท์
3 6499210144 นาย เกียรติวิวัฒน์ บุญเก้ือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ M3503A : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

M3504D : วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

เอกสารแนบหมายเลข 6



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210062 Mrs. ZHENG QINGFANG
2 6499210155 นางสาว วรัญญา ปรีดาธวัช

D1502 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499210133 นางสาว ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธ์ุ

D1503A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบเต็มเวลา 
แบบ 1.1

1 6499210156 นางสาว ชรัณยภัทร์ วณิชย์นรากุล

1 6499210012 นางสาว ทัศนัย สูงใหญ่
2 6499210033 นางสาว นางสาวมาลินี ดีพิมาย
3 6499210068 นางสาว นันทิกร โพธิภูมิ

D1507B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัย ประเมินและสถิติการศึกษา (เรียนวัน
เสาร์-อาทิตย์) 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499210030 นางสาว กัลยา เปานาเรียง

D1508B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สมอง จิตใจและการเรียนรู้ (เรียนวันเสาร์-
วันอาทิตย์) 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499210123 นางสาว ณัฐธยาน์ เชาว์เฉลิมกุล

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

1 6499210094 นางสาว วริษฐา อร่ามศิลป์

1 6499210090 นางสาว ชฎาพร ศรีวิพันธ์ุ
2 6499210117 นางสาว พิมพ์พิไล แหล่งหล้า 

1 6499210018 นาย วรศักด์ิ วินุราช
2 6499210054 นาย พงศกร ราชจักร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

D1501B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

D1506A : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

M1502C : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบประกอบวิชาชีพ
ครู) แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

หมายเหตุ : ก าหนดการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
               จัดในวันเสาร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายช่ือ)

M1503B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 7



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210016 นางสาว เอวา วานชอง
2 6499210119 นางสาว สมฤทัย ศิริบุญชู

M1505B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499210122 นาย อุดร ภักสุวรรณ

1 6499210048 Mrs. LIYA SU
2 6499210049 Mr. BOHUI GAO
3 6499210095 Mr. HAO CHENG LUO

M1507 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499210103 นางสาว ช่อพกา เจริญอภิศักด์ิ

1 6499210011 นางสาว ชิตาพัณณ์ อรรคฉัฐพงษ์
2 6499210013 นาย วรวิช สมบัติวงษ์

1 6499210042 นาง สายใจ ไกรศรีสินสุข
2 6499210067 นางสาว สุภาพร หล่ าเรือง
3 6499210069 นางสาว ชลนภา เหลืองรังษี
4 6499210124 นางสาว ภัทร เรืองโอชา
5 6499210086 นางสาว กัญญกนิษฐ์ ผลสุข

1 6499210089 นางสาว ธาราเพชร ขวัญช่ืน
2 6499210131 นางสาว สุรัตนา ช่วยแก้ว
1 6499210137 นางสาว พริสร ทัพธานี
2 6499210158 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญแย้ม

1 6499210038 นาย เจริญสุข ศิริภักตร์
2 6499210045 นาย ก้องกิดากร หล้าพรหม
3 6499210046 นางสาว รมิตา วารนิช
4 6499210052 นางสาว วาสนา ก่ิงนอก
5 6499210055 นางสาว พรพิมล ทองสุทธิ
6 6499210057 นาง วรรณภา สังข์ทอง
7 6499210076 นางสาว บุษบา ท้วมจันทร์
8 6499210085 นาง นวพร วรรณาชัยสิทธ์ิ
9 6499210087 นางสาว ผกาทิพย์ แพทอง
10 6499210092 นาย ทยากร สุขขวัญ
11 6499210134 นางสาว จันทิมา ตรีเนตร์
12 6499210138 นางสาว เมธินี จงจิตร
13 6499210145 นางสาว ปวริศรา สังข์ทอง
14 6499210146 นางสาว ปณัฐนันท์ พุ่มศิริ
15 6499210147 Miss LINA ZHAO
16 6499210148 นางสาว ประภัสสร ศิริสุข

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายช่ือดังน้ี

M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู) แผน ข

M1506C : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1510A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
แบบเต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู)  แผน ก แบบ ก 2

M1504 : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษาศาสตร์ (2)

หมายเหตุ : ก าหนดการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
               จัดในวันเสาร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายช่ือ)



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210061 นาย ณัฐพล วิเสโส
2 6499210065 นางสาว ศิริวรรณ พรมล้วน

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย ประเมินและสถิติการศึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษาศาสตร์ (3)

หมายเหตุ : ก าหนดการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
               จัดในวันเสาร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายช่ือ)





คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210002 นางสาว ศิวพา สิริจามร
2 6499210077 นางสาว ฤทัยชนก ภู่พวง
3 6499210130 นางสาว ศิริภัททรา จุฑามณี

M2401B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6499210004 ว่าท่ีร้อยตรี ธรรมฤทธ์ิ ขาวนวล

1 6499210029 นาง พิมพ์วิไล สีหาบุตร
2 6499210050 นาย ชาญณรงค์ เกตุแก้ว
3 6499210099 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง
4 6499210141 นาย อภิชาติ สบายใจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ D2403A : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 8



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

คณะเภสัชศาสตร์ D2501A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 
 แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6499210070 นางสาว ณีรนันท์ วีระพล

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เอกสารแนบหมายเลข 9



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210005 นาย ธนากร บูรพิสิทฐิกุล
2 6499210006 นาย ชาญชัย พัชนี
3 6499210031 นางสาว พรวัฒนา วงศ์ชินศรี
4 6499210041 นางสาว ลัดดาเพชร สงจันทร์
5 6499210072 Miss HAIRONG Li
6 6499210073 Miss YUTONG PENG
7 6499210098 นางสาว รุ่งทิวา หมีสิลา
8 6499210102 นางสาว ชานิสรา เป้าเป่ียมทรัพย์
9 6499210110 นางสาว สิรีธร ก่ิงทอง
10 6499210120 Miss MIAOLIN HUANG
1 6499210056 นางสาว ธนาภรณ์ บ ารุงธรรม
2 6499210082 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์บูรณานนท์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

M3202D : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

คณะโลจิสติกส์
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 6499210020 นาย ไกรสวัสด์ิ จงโชติชัชวาลย์
2 6499210021 นางสาว ปทิตตา วิสุทธิ
3 6499210053 นาย นริศ ถนอมสินทรัพย์
4 6499210083 นางสาว นรากร พวงพลอย
1 6499210075 นาย ภาคภูมิ กัลปนาท
2 6499210115 นาย ศานิต สมบูรณ์
3 6499210118 นาย จตุรงค์ วุฒินาม
4 6499210132 นาย จักริน เอ่ียมพิจิตร
1 6499210008 Miss YUXUE FAN
2 6499210032 Mr. ZHEN WANG

1 6499210109 นางสาว กมลลักษณ์ แจ่มสอน
2 6499210111 นาย ไพบูลย์ เพ็ชรแก้ว
3 6499210157 Miss YAOJU HUANG

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ M1701A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร  แบบไม่เต็มเวลา (เรียน
วันเสาร์-อาทิตย์) แผน ข

M1701B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร  แบบไม่เต็มเวลา (เรียน
วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์) แผน ข

M1702 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ  แบบไม่เต็มเวลา แผน
 ข

M1703 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาการจัดการธุรกิจโลก แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ข
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

M1801 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499210023 นางสาว พัทธนันท์ ชมภูนุช

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0182/2564 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   1025   / 2564 

เรื่อง ค าชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  

------------------------ 
 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 23 การข้ึนทะเบียน
บัณฑิต (1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามข้อ 19  
จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่
ก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงก าหนดขั้นตอน 
การรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการช าระค่าธรรมเนียม 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและช าระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหนึ่งของค่าบ ารุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ 

http://smartreg.buu.ac.th 
1.2 กรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th                        

ระหว่างตั้งแต่เวลา 09:00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2564 (ควรด าเนินการก่อนเวลาปิดท าการของธนาคาร เนื่องจากต้องพิมพ์เอกสารจากระบบ
เพ่ือช าระเงินที่ธนาคาร) ผู้ที่ไม่ด าเนินการตามก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย 
(1) ใบก ากับการรายงานตัว เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(2) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้รายงานตัว” 
(3) เอกสารขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 นิ้ว (ต้องใส่ชุดสุภาพ 

ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ให้ใช้รูปชุดครุยและไม่ให้ใช้รูปสถาบันเดิม) 
(4) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม   

1.4 น า “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ช าระเงินระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที ่
(1) ธนาคารกรุงไทย หรือ  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
(3) ธนาคารกสิกรไทย 
(4) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ให้เก็บหลักฐานการช าระเงินฉบับจริง

ไว้กับตนเอง ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย (เม่ือช าระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 
 

1.5 จัด... 

 
 
 

(ส ำเนำ) 



 

 

1.5 จัดเตรียมเอกสารการยืนยันสิทธิ์ ประกอบด้วย 
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) 

เอกสารขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)  
(2) เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่  

a. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส าเนาเอกสารหน้าแรกท่ีมี
บ้านเลขท่ีและหน้าที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 

b. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
c. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบทรานสคริปต์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
d. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองส าเร็จการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน 2 ฉบับ 
e. เฉพาะระดับปริญญาเอก ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0702/2564 เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)  

f. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย)  

ไม่เกินวันจันทร์ที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไปที่ 
 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว รหัสนิสิต....”) 
 

หรือส่งเอกสารที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ไม่เกินวันจันทร์ที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

2. การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ท าการยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้อง

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา ตามวัน-เวลาที่ก าหนด (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2464 ลงทะเบียนผ่าน
ระบบ http://reg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ในกรณีที่นิสิตไม่ลงทะเบียนรายวิชาตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในกรณีเช่นว่านั้น นิสิตต้องช าระค่าปรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ทั้งนี้ ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://reg.buu.ac.th เมน ู“ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษา” 
และดาว์นโหลดข้อบังคับ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน ที่ http://reg.buu.ac.th เมน ู
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   

 

3. ข้อมูลส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาควรทราบ 
3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา  
 

3.2 การ... 

- 2 - 



 

 
3.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าธรรมเนียมและเอกสาร 

ตามข้อ 1.5 แล้ว  
3.3 เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว 
3.4 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ตาม 
3.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ตามคุณสมบัติที่รับ)        

ก่อนวันเปิดภาคเรียน (เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตั้งแตว่ันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 
3.6 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา จึงจะมีสถานะ

เป็นนิสิตสมบูรณ์  
3.7 สาขาวิชาที่ไม่ได้ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 ในวันที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 

จะต้องช าระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด (23 - 28 ธันวาคม 2564) 
3.8  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใดให้

ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อผู้นั้นออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแม้ส าเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอนปริญญาบัตร โดยไม่
อาจขอรับค่าธรรมเนียมใด ๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

3.9 หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 
 (1)  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามข้อมูลได้ที่กองทะเบียน    

และประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102720, 038-102718-27, 038-102721, 
038-102715, 038-102643 หรือ http://smartreg.buu.ac.th หรือ 
http://reg.buu.ac.th หรือ LINE: @regbuu 

 (2)  กาปฐมนิเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย (http://grd.buu.ac.th) 
 (3)  การช าระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157 

 (4)  การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษติดต่อขอใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ชั้น 4                      
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี                    
โทร. 038-102700 ต่อ 402, 406, 412 email: li@go.buu.ac.th 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

 ประกาศ ณ วันที่   15    ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 (ลงชื่อ)            สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม) 

นักวิชาการศึกษา 
 



 

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา  

 

วัน รายการปฏิบัติ 
17 - 18 พฤศจิกายน 2564 

(17 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป) 
 

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

17 - 18 พฤศจิกายน 2564 ช าระเงินที่ธนาคาร ไม่ต้องส่งใบช าระเงินให้มหาวิทยาลัย 
 

ไม่เกิน 22 พฤศจิกายน 2564 ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

22 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินผ่านเว็บไซต์ 
 

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 
(17 – 18 พ.ย. 64) 

 

พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังนี้  

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่กองทะเบียนฯ (ไม่เกิน 22 พ.ย. 64) 
 

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 2 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีผ่านเกณฑ์ (เฉพาะปริญญาเอก)                  
และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 

 

ช าระที่ธนาคาร 
(17 – 18 พ.ย. 64) 

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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