
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๐๒๑/๒๕๖๖ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256๕  
   (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) 

--------------------------------------------------------- 
               ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวนัที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.  
๒๕๖๕  เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรการศึกษา 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่  
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นัน้   
               เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕   
(หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) (ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ) 
ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ท่ี http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อม
ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 
* กรณีมผีลคะแนนภาษาอังกฤษ (BUU-
GET, CU-TEP, TOEFL iBT และ IELTS) 
ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แนบมา
พร้อมกับเอกสารการรายงานตัว 

วันท่ี ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
      
     
 

รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๙/๒๕๖๖  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

  วันอังคารท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

          ผ่านระบบออนไลน์  
           Zoom Meeting 
(หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งลิงก์ 
 การเข้าร่วมฯ ไปให้ทางอีเมลของนิสิต) 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนิสิตใหม่) วันท่ี ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๖/๒๕๖๖  
เรื่อง ก าหนดการลงทะเบียนภาคฤด ู
ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส าหรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖             คณะ/วทิยาลัย 
                  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
                                                             (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 

                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 6599310031 นางสาว เบญจวรรณ์ ผลทิพย์
2 6599310063 นางสาว กัญญาวิญญ์ แก้วสีหาบุตร
3 6599310070 นางสาว กนกวรรณ ทิพยจันทร์
4 6599310092 นาย ธนกร อังคประสาทชัย
5 6599310109 นาย กฤษฎา อยู่คง
6 6599310111 นางสาว ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ

1 6599310080 นาย พลสิทธิ ทองอุทัย
2 6599310015 นางสาว อัจฉรา ทับกลัด
3 6599310079 นาย อรรถพล โสมนัส
4 6599310033 นางสาว ชลาลัย ปาสานัย

1 6599310002 นางสาว วัชราภรณ์ ทองสีเข้ม
2 6599310008 นางสาว ภักวิภา มณีรัตน์
3 6599310009 นาย จตุรงค์ วรรธนะเมทนี
4 6599310017 นางสาว ดวงใจ สุขพันธ์ุถาวร
5 6599310022 นางสาว สายสมร ศิริ
6 6599310024 นางสาว สุวรรณภรณ์ อสิพงษ์
7 6599310027 นาย ธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ
8 6599310029 นางสาว กรรณิการ์ แหวนแก้ว
9 6599310030 นาย ยุทธการ จันต๊ะ
10 6599310032 นาย ธนารักษ์ คล่องใจ
11 6599310037 นางสาว พรพิสุทธ์ิ โถทอง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0021/2566 ลงวันท่ี  7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รำยช่ือผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2565 

   หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ 

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (ส ำรอง) มีดังน้ี

M1512A : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

M1512B : กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

หมำยเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) จะถูกเรียกตามล าดับรายช่ือ กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงไม่มารายงานตัวเพ่ือยืนยัน
สิทธ์ิการเข้าศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
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เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

12 6599310038 นางสาว สุพิชฌาย์ เลิศสกุลภักดี
13 6599310040 นางสาว นภาพร สวัสด์ินะที
14 6599310042 นางสาว จิตลดา วารีชล
15 6599310043 นางสาว อรษา พรมนิมิตร
16 6599310045 นางสาว ศิรประภา ปาระเคน
17 6599310046 นางสาว พัทธ์ธีรา ก่ิงมาลา
18 6599310047 นางสาว อัญชลี เชนชัย
19 6599310054 นางสาว ชลลดา ชัยสัตรา
20 6599310055 นางสาว จิตรวดี วิรัตน์ตนะ
21 6599310056 นาย อานุภาพ สกิจขวา
22 6599310059 นางสาว สุมิตรา เจริญสุข
23 6599310061 นางสาว เบญญาภา แซ่โก
24 6599310062 นางสาว สินีณัฏฐ์ ฝักเครือ
25 6599310067 นาง เพ็ญรัตน์ ไชยทิพย์
26 6599310073 นางสาว จุฑารัตน์ แหวนทองค า
27 6599310075 นางสาว ภัศรา บุญเจือ
28 6599310078 นางสาว วรรณธิกา วรนาม
29 6599310081 นางสาว ณัฐติยาภรณ์ เดชโนนสังข์
30 6599310087 นางสาว พุธิตา มโนรมชัชวาล
31 6599310088 นางสาว เบญจรัตน์ เรืองศิลป์
32 6599310096 นางสาว โลลิตา วัฒนชัยเวช
33 6599310097 นางสาว บุศรินทร์ ธีระศักด์ิสกุลชัย
34 6599310100 นางสาว หทัยรัตน์ ธัญญเจริญ
35 6599310103 นาย อริย์ธัช สมโชค
36 6599310105 นาย ธนชัย ยืนยง
37 6599310108 นางสาว ทัศณีย์ แสวงรัมย์
38 6599310112 นางสาว พัชราภรณ์ ยุตนาวา
39 6599310115 นางสาว วริศรา หวานสนิท
40 6599310118 นางสาว นภัสสร เช่ียวชาญ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0021/2566 ลงวันท่ี  7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รำยช่ือผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2565 

   หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ 
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ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 6599310090 นางสาว กนกวรรณ ชอบธรรม
2 6599310053 นางสาว อนุศรา พละเดช
3 6599310026 นางสาว เกศราภรณ์ ค าหาญ
4 6599310066 นางสาว กาญจนา กุลาเทศ
5 6599310006 นางสาว กิรณา เรืองศรี
6 6599310052 นาย สิทธิเดช ดวงชัย
7 6599310074 นางสาว อุรสา สุระประเสริฐ
8 6599310091 นางสาว วันวิสา ชาญวิเศษ
9 6599310010 นางสาว กนิษฐา ศิริโฉม
10 6599310039 นาย โชคทวี โสภาศรี

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (ส ำรอง) มีดังน้ี

หมำยเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) จะถูกเรียกตามล าดับรายช่ือ กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงไม่มารายงานตัวเพ่ือยืนยัน
สิทธ์ิการเข้าศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

เอกสำรแนบท้ำยประกำศบัณฑิตวิทยำลัยท่ี 0021/2566 ลงวันท่ี  7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566
เร่ือง  รำยช่ือผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2565 

   หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ 
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