
 
 
 

 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๐๑๗/๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี 1)   

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

                  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) ระหว่างวันที่  
๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวนัที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะโลจิสติกส์ 
  

                 ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) 
จะต้องด 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๐๖๐/๒๕๖๕  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)  

                                              
 
 



                                            -๒- 
 

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

  วันเสาร์ท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
    เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
           และช่อง YouTube 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการ 
และช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วม 
การปฐมนิเทศให้ทราบอีกครั้ง 
ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grd.buu.ac.th และทางเพจ 
Facebook “Graduate School 
Burapha University” 
 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนิสิตใหม่) วันท่ี ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕           กองทะเบียนและ 
       ประมวลผลการศึกษา 
      http://reg.buu.ac.th 

   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕             คณะ/วิทยาลัย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
                        
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                         
 

 



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599110042 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์สมบัติ
2 6599110043 นางสาว มณฑกาญจน์ ศิพัฒน์พงษ์
3 6599110070 นางสาว ปาณิสรา แพงไพรี
4 6599110017 Mrs. SOUPAPHONE MANIVONGSACK
5 6599110049 นางสาว วรรณกร สุวัฒน์เมธาชล
6 6599110033 นางสาว อภิรดี พันพิบูล

M1103B : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ข

7 6599110064 นางสาว ณัฐชา แก้วมณี

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0017/2565  ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1)

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ข

คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

เอกสารแนบหมายเลข 1



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D2101A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110044 นาง ขัติยาภรณ์ จงกล
2 6599110074 นาย วุฒิชัย วิสัยวัฒนา
3 6599110091 นางสาว พิมพ์นารา นาใจ

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

4 6599110093 นางสาว จันทร์เพ็ญ แก่นการ

5 6599110022 นางสาว มนัสชนก สุบรรณ
6 6599110025 นาย ศิริศักด์ิ บัวโฮง
7 6599110036 นางสาว อรพินท์ สุทธิสหัส
8 6599110059 นางสาว พิมพ์สุภัค อุ่มพิมาย
9 6599110078 นาย อรรถพล โชคดี
10 6599110094 นาย วิเชียร สมมะ

M2104B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ 
ก 2

11 6599110047 นางสาว รวิกานต์ จันทะสิม

12 6599110028 นางสาว นารีนุช นาคกรี
13 6599110029 นางสาว พรรณิภา จ่ันพา
14 6599110082 นางสาว กัญญ์กมล ดีใจ
15 6599110095 นางสาว ปัทมนิภา ยาวิชัย
16 6599110097 นางสาว นิรมล รวมสุข
17 6599110032 นางสาว นงนภัส ศรหิรัญ
18 6599110068 นางสาว ปาลิตา โพธ์ิตา
19 6599110069 นางสาว จารุวรรณ ดาขุนทด

1 6599110003 ร้อยต ารวจโท พัชรวดี ชูสงค์
2 6599110062 นางสาว กุลธิดา พรทุมมี
20 6599110027 นางสาว จิราภัค สิงหตัน
21 6599110087 นางสาว สุภาพร แสงกุดเรือ

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

22 6599110067 นางสาว นันท์นภัส ท ามิตร

คณะพยาบาลศาสตร์  - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) รายช่ือดังน้ี

M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

M2106A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แบบเต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

M2101A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0017/2565  ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1)

เอกสารแนบหมายเลข 2



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D1201 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110021 นาย ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

2 6599110084 นาย พิชคุณ อรรถเวชาสกุล

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

3 6599110013 นางสาว ณัฏฐิณี วัธนะบูรณ์

M1202B : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข

4 6599110090 นาย สุรวิทย์ เพ็ชรสอาด

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

5 6599110077 นางสาว มัชฌิมาย์ วราวุฒิ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0017/2565  ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D1401B : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง แบบไม่เต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110080 นาย ธัช ขันธประสิทธ์ิ

M1401A : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

2 6599110079 นางสาว พรพรรณ กิจเจริญ

3 6599110010 นางสาว ธีราพร ทุมมานนท์
4 6599110019 นางสาว นริศรา เลิศสงคราม
5 6599110040 นางสาว กนกลักษณ์ บุญสร้าง
6 6599110056 นางสาว ภัคสรกัญญ์ เช่ือมเจริญพรกุล

M1405A : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

7 6599110055 นางสาว สุธินี โตสิงห์

8 6599110007 นางสาว รุ่งทิพย์ สุขสุพุฒ
9 6599110031 นางสาว เมวิกา ศศิวิมลกาล
10 6599110048 นางสาว เนปจูน จันทร์ศิริ
11 6599110072 นางสาว อาริญา จารุธงชัย
12 6599110089 นาย ช านิ ธนบริบูรณ์พงศ์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0017/2565  ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1)

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ข

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่
เต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบหมายเลข 4



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D2201A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย
และการกีฬา  แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

1 6599110088 นาย สมยศ บ่อน้อย

M2201N : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา กลุ่มวิชาโภชนาการทางการ
ออกก าลังกายและการกีฬา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

2 6599110054 นาย คณวัฒน์ วัฒนด ารงชาติ
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และการ
จัดการวัฒนธรรม แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6599110051 Mr. XINYAO LI
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
D1506A : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบเต็ม
เวลา แบบ 2.1

1 6599110039 นางสาว นางสาวมาลินี ดีพิมาย

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

2 6599110038 นางสาว กัลยา เปานาเรียง

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) Teaching
 English as a Global Language แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

3 6599110081 Miss WUQING WANG

M1506A : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ
เต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

4 6599110034 นางสาว ปัทมาภรณ์ มูลมาศ

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

5 6599110060 นางสาว ทิพย์วิมล สุริวงศ์

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

6 6599110008 นาย พีรพล โพธ์ิพืช

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ก แบบ ก 2

7 6599110006 นางสาว สิริภัทรา ปิดทอง

8 6599110012 นาย วุฒิชัย โยธานันท์
9 6599110058 นางสาว อชิรญา วัฒนะ
10 6599110075 นางสาว กนกพร พานทอง
11 6599110083 นางสาว ปทุมทิพย์ ศรีสุข

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย ประเมินและสถิติการศึกษา
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

12 6599110099 นางสาว ณัฐชยา รักษา
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M1510B : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู) แผน ข

คณะศึกษาศาสตร์
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599110004 นาย ปฐมพงษ์ หอมศรี
2 6599110057 นาย วรินทร ทิพารดี
3 6599110076 นาย ภัทรภณ แจ่มมิน
4 6599110098 นางสาว ธัญญพร เพชรยอด

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

5 6599110096 นางสาว อัจฉรา นาคะลักษณ์
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6599110002 นาย วรรธนัย ดิษฐปาน
2 6599110015 นางสาว ลัดดาเพชร สงจันทร์
3 6599110018 นางสาว รชนีกร เทียนด า
4 6599110052 นาย ธนาศักด์ิ ศรีแก้ว
5 6599110063 นาย อานนท์ ธรรมรักษ์
6 6599110066 นางสาว พิมพ์วรีย์ วิรุฬศรี
7 6599110092 นาย อนุรักษ์ บุญยโพธ์ิ
8 6599110050 นางสาว สุริยงค์ ทองมี

M3202C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แบบไม่เต็ม
เวลา แผน ข

คณะโลจิสติกส์
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