
 
 
 

 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๐๒๒/๒๕๖๖ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๖ (รอบท่ี 1)   

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

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศที่ ๐๑๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) ระหว่างวันที่  
๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวนัที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะบริหารธุรกิจ (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะวิทยาการสารสนเทศ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๗    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๘    คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๙    คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
 

                 ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) 
จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา             เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต พร้อม
ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 
* กรณีมผีลคะแนนภาษาอังกฤษ (BUU-
GET, CU-TEP, TOEFL iBT และ IELTS) 
ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แนบมาพร้อม
กับเอกสารการรายงานตัว 

            ระหว่างวันท่ี  
  ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๐๖๘/๒๕๖๖  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)  
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                                            -๒- 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา             เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 วันเสาร์ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
    เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์  
Zoom Meeting 

หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้ง 
ก าหนดการและช่องทางการลงทะเบียน 
เข้าร่วมการปฐมนิเทศให้ทราบอีกครั้ง 
ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grd.buu.ac.th และทางเพจ 
Facebook “Graduate School 
Burapha University” 
 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนิสิตใหม่) วันท่ี ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖           กองทะเบียนและ 
       ประมวลผลการศึกษา 
      http://reg.buu.ac.th 

   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖             คณะ/วิทยาลัย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
                        
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6699110054 นาย อธิคม ฉายแก้ว

2 6699110091 นางสาว ศิริวรรณ ศศะภูริ

1 6699110002 นาย สิทธิชัย สังขพิไชย
2 6699110008 นาย ธนพล ป่ินอนงค์
3 6699110011 นางสาว เบญญภา ธัญญะสิทธ์ิ
4 6699110027 นาย ธันวา เร่งขวนขวาย
5 6699110061 นาย ศุภกฤช ขาวทอง
6 6699110082 ว่าท่ีร้อยตรี สมเกียรติ ขันหลวง
7 6699110086 นางสาว พรพรรณ นาคพงษ์
8 6699110087 นางสาว สุชานาถ พรหมณี
9 6699110088 นางสาว ยุวลี ชาติเช้ือ
10 6699110089 นางสาว นุชนก ดวงเฉลิมชัยกูล

M1102A : การจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศ  แบบไม่เต็มเวลา  
แผน ก แบบ ก 2

1 6699110005 นาย รามิล ล าพล

1 6699110012 นางสาว ศุภวรรณ์ โสดา
2 6699110073 นางสาว สุนันทา จิตรชัยกาญจน์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1103B : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

คณะบริหารธุรกิจ

เอกสารแนบหมายเลข 1
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
M2101A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6699110024 นางสาว ธันพิชา บัวชาติ

1 6699110042 นางสาว อัจฉราภร ค าภา
2 6699110057 นางสาว นันท์ชญาน์ อชิรญาเลิศฤทธ์ิ

1 6699110006 นางสาว สุธิรา ศรีทองเขียว
2 6699110007 นาย ประเสริฐ สุขขีชิต
3 6699110018 นางสาว ณัฐนันท์ ม่ิงภู
4 6699110026 นาง บทม์วรรณ ริยะอุด
5 6699110090 นางสาว ขวัญตา ตาค า
1 6699110029 นางสาว วิภาพร ยุคขะระ
2 6699110032 นางสาว วิภาพร ประสาร
3 6699110036 นางสาว สุพรรณษา สังเมฆ
4 6699110069 นางสาว ภวิตรา พิชญะกุล
1 6699110017 นางสาว ศิริขวัญ ขวัญอุ่น
2 6699110035 นางสาว สุภาพร แตงจุ้ย

M2104A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2102B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ แบบไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 2
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6699110077 นางสาว WU HAIQIONG

1 6699110037 นาย พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

2 6699110038 นางสาว อภิญญา พ่วงเพ่ิม

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารแบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6699110064 นางสาว ปรัศนีย์ จิตหาญ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

M1202A : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบหมายเลข 3
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
M1401B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

1 6699110055 นาย ธารวิทย์ มหพันธ์

1 6699110043 นางสาว ปทิตตา พัดสี

2 6699110074 นาย เอกณัฏฐ์ กิตติกันตพงศ์

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบเต็มเวลา แผน ข

1 6699110051 นาย JIANGHAI ZHOU

1 6699110003 นาย ไชยภัทร์ สมหวัง
2 6699110019 นางสาว ปัณณิกา สวามีชัย
3 6699110080 นาย กิตติณัฐ ทรรภลักษณ์
1 6699110033 นางสาว ฐาปนี ค่ าคูณ
2 6699110056 นางสาว สุจิตรา ใจกว้าง
3 6699110081 นางสาว กันตยา บุญชัย
4 6699110085 นางสาว ขวัญตา กิมานุวัฒน์
5 6699110093 นาย จีรภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์
6 6699110014 นาย ธัญญ์เมธิน ชาญนิธิเศรษฐ์
7 6699110083 นางสาว ณัฏฐวรรณ ธนไพศาลสิริ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M1402B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M1406B : รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 4
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6699110004 นาย กรกช ยาหยี
2 6699110047 นาย จตุภัทร เลาสมบูรณ์
3 6699110067 นางสาว วริศรา ศรีอรุณรัตนากร
4 6699110070 นาย นฤพล สิมลี

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

M3301C : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
แบบเต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบหมายเลข 5

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



คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

D2201J : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา กลุ่มวิชาการสอน
ทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6699110084 นาย ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

D1303B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ
 และการจัดการวัฒนธรรม 
แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6699110034 Mrs. LIPING PU

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6699110040 นาย จุลนภ ชมัฒพงษ์

1 6699110045 นาย พิสุทธิศักด์ิ เซ็นธุลี
2 6699110049 นางสาว ปภัสสร ดาวกระจ่าง
3 6699110050 นางสาว สายนที นุขุนทด
1 6699110053 นางสาว ปาริฉัตร นารถเสวี
2 6699110060 นางสาว ชลดา โปกุล
3 6699110095 นางสาว นฤมล ในทอง

1 6699110071 นางสาว ศิริพร พิมพ์สารี
2 6699110075 นางสาว พรทิพย์ เครือแสง

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย ประเมินและสถิติ
การศึกษา แบบไม่เต็มเวลา แผน ก 
แบบ ก 2

1 6699110031 นางสาว พจนันทน์ สระทองห้อย

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1510A : การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู) แผน ก 
แบบ ก 2

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 6699110015 นางสาว ภิษณี วิจันทึก
2 6699110041 นางสาว สิวิตรา คนแรง
1 6699110028 นาย พศวีร์ วินันทมาลากูล
2 6699110048 นาย ศิลา โรจน์รัตนเกียรติ
3 6699110052 นางสาว อรัชพร เจียมจรรยา
4 6699110062 นางสาว พชรภา เช่ียวพานิชย์

M2403B : สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6699110092 นางสาว ปนัดดา ศรประสิทธ์ิ

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0022/2566  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

D2403A : สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2
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