
ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี)   

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 
หมายเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้สมัครในประเภทภำคพิเศษ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   ของมหำวิทยำลัยบูรพำ  รหัสนิสิต 60 
3. ผู้สมัครจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เท่ำนั้น 

 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี                 
เวลา 

ดำวน์โหลดระเบียบกำร http://regservice.buu.ac.th 1 มิ.ย. 2560 - 

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
-  http://regservice.buu.ac.th 
-  http://e-admission.buu.ac.th 

1-19 มิ.ย. 2560 - 

วิธีกำรช ำระเงิน 
- ธนำคำรกรุงไทย 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

1-20 มิ.ย. 2560 
ในเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงิน 

http://regservice.buu.ac.th 
หลังจำกช ำระเงิน  

5 วันท ำกำร 
- 

แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล 
กำรสมัครจำกเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th/text/ 
edit-form1.pdf 
แล้ว  FAX  มำท่ีเบอร์  0-3810-2721 

1-20 มิ.ย. 2560 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

-  http://regservice.buu.ac.th 
-  http://e-admission.buu.ac.th 

29 มิ.ย. 2560 10.00  น. 

สอบสัมภำษณ์และ 
ตรวจร่ำงกำย 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  จังหวัดชลบุรี 1 ก.ค. 2560 09.00 น.-16.00 น. 

ประกำศผลขั้นสุดท้ำย 
-  http://regservice.buu.ac.th 
-  http://e-admission.buu.ac.th 

6 ก.ค. 2560 10.00 น. 

รำยงำนตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 12-13 ก.ค. 2560 - 

http://regservice.buu.ac.th/
http://e-admission.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://e-admission.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://e-admission.buu.ac.th/


-ส ำเนำ- 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0327  /2560 

เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  ภำคพิเศษ (หลักสูตร 4  ปี)  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

  

ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2555  มหำวิทยำลัยบูรพำ
จะรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  ภำคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  โดยกำรรับสมัครในปีกำรศึกษำนี้ ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต  
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  เท่ำนั้น 
2.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX (6 ภำคเรียน)  และผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) และผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ (PAT) (เฉพำะคณะวิศวกรรมศำสตร์) 
3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ภาคพิเศษ) 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

 

2.2  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  (ภาคพิเศษ) 
-  ทุกกลุ่มวิชำผู้สมัครต้องก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์  หรือแผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและ 

ภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำรออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
ต้องมีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
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 1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
กำรพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในภำคปฏิบัติ 
  3.2 โรคควำมดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยจนไม่สำมำรถด ำเนิน
กำรศึกษำได้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
  3.3 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
  3.4  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
  3.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
  3.6 โรคลมชักท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
 4. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหำจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 5. หูหนวกหรือหูตึง จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำรได้ยิน 

 
2.3  คณะวิทยาศาสตร์  (ภาคพิเศษ) 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
  -  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในกลุ่มวิชำทำงวิทยำศำสตร์  ภำคพิเศษ จะได้โอกำสเรียนรู้ 
ท ำควำมเข้ำใจว่ำตนเองเหมำะสมที่จะเรียนสำขำวิชำเอกใด  โดยเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนในชั้นปีที่  1  ก่อน   
แล้วใช้ผลกำรเรียนของชั้นปีที่  1  ประกอบกำรตัดสินใจเลือกเข้ำสำขำวิชำเอกเม่ือขึ้นเรียนในชั้นปีที่  2   
เพ่ือลดปัญหำกำรเลือกสำขำวิชำผิดพลำดในตอนแรกเข้ำ  โดยแจ้งควำมจ ำนงเลือกเรียนสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง 
ตำมคุณสมบัติและเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรเลือกสำขำวิชำของคณะวิทยำศำสตร์   

-  ผู้ที่จะเลือกเรียนสำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีอำหำร  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 

-  โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนสำขำวิชำเอกเม่ือขึ้นชั้นเรียนปีที่  2  ในสำขำวิชำดังต่อไปนี้   
สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  สำขำวิชำชีวเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ  สำขำวิชำฟิสิกส์  สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์  สำขำวิชำวำริชศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีอำหำร  และสำขำวิชำสถิติ 
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2.4  คณะโลจิสติกส์  (ภาคพิเศษ) 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
  -  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

2.5  คณะวศิวกรรมศาสตร์  (ภาคพิเศษ) 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 5 สำขำวิชำ ดังนี้   

1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
   2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
   3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
   4. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 
   5. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำรของ
โรค  ดังต่อไปนี้  

1.  โรคเรื้อน 
2.  วัณโรคในระยะอันตรำย 
3.  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
4.  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
5.  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
6.  โรคจิตต่ำง ๆ  
7.  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

 
 2.6  คณะศึกษาศาสตร์  (ภาคพิเศษ) 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
 แนวทางการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  จะไม่ได้รับใบประกอบวิชำชีพครู  แต่สำมำรถ 
ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้ในฐำนะบุคลำกรกำรศึกษำ  คือ  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
สำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เก่ียวกับกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชนโดยใช้สื่อผ่ำน  
กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง  วิทยุโทรทัศน์  หนังสือ  หนังสือพิมพ์  หรืองำนที่เก่ียวกับกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรตกแต่งภำพ ตัดต่อภำพ วิดีทัศน์ งำนผลิตสื่อกรำฟฟิก งำนถ่ำยภำพเพ่ือกำรศึกษำ เป็นต้น 
 ธรรมชาติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 นิสิตควรจะเป็นผู้ที่รัก  ชอบที่จะคิดสร้ำงสรรค์  ชอบท ำงำนกับสื่อประเภทวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์  กำรใช้กล้องถ่ำยภำพ  งำนกำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้ำงสรรค์งำนแปลกใหม่  มีควำมอดทน  
มำนะ  ปฏิบัติงำนหนักต่อเนื่องได้  กำรเรียนรู้จะเน้นกำรปฏิบัติจริงควบคู่กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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2.7  วิทยาลัยนานาชาติ  (ภาคปกติ) 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  หลักสูตรนำนำชำติ   
มี 3 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 

1.  กลุ่มวิชำกำรตลำด 
2.  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
3.  กลุ่มวิชำกำรเงิน 

2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์   
หลักสูตรนำนำชำติ 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
นำนำชำติ  หลักสูตรนำนำชำติ 

4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร  หลักสูตรนำนำชำติ  
มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 

1.  กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
2.  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ 

หมายเหตุ  *  ข้อ 1-4  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
  ผู้มีควำมประสงค์สมัครในข้อ 1-4 ของวิทยำลัยนำนำชำติต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษได้ในระดับดี 
5. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ   

หลักสูตรนำนำชำติ  
  ผู้มีควำมประสงค์สมัครในสำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ หลักสูตรนำนำชำติ  
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี ซึ่งมีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิด 

ด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์อยู่ในระดับดี 
หมายเหตุ  *  ข้อ 5 ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 850,000  บำท  

พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบกำรเรียน โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครและกรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์งำนรับเข้ำศึกษำ
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ระหว่ำงวันที่ 1-19 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2560 
 3.2 น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และที่ท ำกำรไปรษณีย์  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 1-20 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
 

หมายเหต ุ   ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง  1  อันดับ/สาขาวิชา เท่านั้น 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

  (1)  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  (GPAX)  6  ภำคเรียน 
          (ท่ีไม่รวมสัดส่วนคะแนน O-NET)   10-20%  
  (2)  คะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)  

และผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ  
(เฉพำะคณะวิศวกรรมศำสตร์)    80-90% 

(3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย   ผ่ำน / ไม่ผ่ำน  
 
หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้  
หำกท ำกำรสมัคร  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้ 

    3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยใช้วิธีกำร
ดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก  GPAX  และคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) และผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ  (เฉพำะและคณะวิศวกรรมศำสตร์)  ให้เป็น 
คะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจ ำนวนรับ  โดยพิจำรณำ 

จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ   
(ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าล าดับสุดท้ายของจ านวนรับ  จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
และตรวจร่างกาย) 

     4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 
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6.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คนืเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
เวลำ  10.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

8.1  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่  1 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.-16.00 น. ตำมสถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ   
(3)  ใบแสดงผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

และใบแสดงผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ (PAT) (ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในคณะวิศวกรรมศำสตร์) 
(4)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(5)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

8.2  ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ต้องมำตรวจร่ำงกำย  ณ โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ  จังหวัดชลบุรี  และคณะที่ต้องตรวจตำบอดสี จำกจักษุแพทย์ของโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำเท่ำนั้น  มีดังต่อไปนี้ 

(1)  คณะวิศวกรรมศำสตร์  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
(2)  คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ 

เทคโนโลยีอำหำร 
  (3)  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



5. สาขาวชิา  จ านวนรับและเกณฑ์ที่รับ  ประจ าปีการศึกษา 2560
รหัส GPAX

สาขา (10-20%) 01 02 03 04 05

ภาษาไทย สงัคมศกึษาฯ ภาษาต่างประเทศ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์

พ1001 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 20 15 15 50 - - - - 10

พ2001 สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ วท.บ. 10 20 20 15 20 15 - - 20
พ2002 สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ วท.บ. 10 20 20 15 20 15 - - 25

พ3001 กลุ่มวชิาทางวทิยาศาสตร์ * วท.บ. 20 - - 20 20 40 - - 200

พ4001 สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ี (วทิย-์คณิต) วท.บ. 20 10 10 20 20 20 - - 10
พ4002 สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ี (ศิลป์-ค านวณ) วท.บ. 20 10 10 20 20 20 - - 9
พ4003 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (วทิย-์คณิต) วท.บ. 20 10 10 20 20 20 - - 10
พ4004 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-ค านวณ) วท.บ. 20 10 10 20 20 20 - - 8

สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
(วทิย-์คณิต)
สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
(ศิลป-์ค านวณ)

พ5001 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 10 - - 20 25 25 PAT 3 20 10
พ5002 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี วศ.บ. 10 - - 20 25 25 PAT 3 20 10
พ5003 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 10 - - 20 25 25 PAT 3 20 10
พ5004 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. 10 - - 20 25 25 PAT 3 20 10
พ5005 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศ.บ. 10 - - 20 25 25 PAT 3 20 10

พ6001 สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา กศบ. 20 20 20 20 20 - - - 30

* หมายเหตุ  เมือ่ขัน้ชัน้ปีที ่2 ให้เลือกสาขาวชิา ดังนี ้คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววทิยา ชีวเคมี ชีววทิยา เทคโนโลยชีีวภาพ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยกุต์  วาริชศาสตร์ และสถิติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  ภาคพิเศษ

20 10 10 20

PAT %

คณะโลจิสติกส์  ภาคพิเศษ

20 20

10

คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ

คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ

20 20 20

พ4006 บธ.บ. 5

10

คณะ / สาขาวชิา ชื่อปริญญา

การทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(O-Net) 80-90%

พ4005 บธ.บ. 20 10

คณะวทิยาศาสตร์  ภาคพิเศษ

-8-

- -

- -

จ านวนรับ  
-



5. สาขาวชิา  จ านวนรับและเกณฑ์ที่รับ  ประจ าปีการศึกษา 2560
รหัส GPAX

สาขา (10-20%) 01 02 03 04 05

ภาษาไทย สงัคมศกึษาฯ ภาษาต่างประเทศ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์

PAT %คณะ / สาขาวชิา ชื่อปริญญา

การทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(O-Net) 80-90%

-8-

จ านวนรับ  
-

ป9001 กลุ่มวชิาการเงิน บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 10
ป9002 กลุ่มวชิาการตลาด บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 10
ป9003 กลุ่มวชิาการจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 20
ป9004 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 20
ป9005 กลุ่มวชิาการจัดการการบริการและการท่องเทีย่วนานาชาติ บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 30
ป9006 กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 10
ป9007 กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชิงธรุกิจ ศศ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 10
ป9008 สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ ศป.บ. 20 10 15 30 15 10 - - 10

507

วทิยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ

-9-

รวม



-10- 
 

 
9.  ประกาศผลขั้นสุดท้าย 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th    ในวันที่  6 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา  และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

10.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ  (10.2)  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
11.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่  12-13 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏ 
ในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23 พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

 
          (ลงชื่อ)            ไชยวิทย์  ธนไพศาล 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                        ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

 
 

             ส าเนาถูกต้อง 
          พรจันทร์  โพธินาค 
    (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
           นักวิชาการศึกษา  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
งานรับเข้าศึกษา  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
169  ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20131 
โทรศัพท์:  0-3810-2643    โทรสาร:  0-3810-2721 


	1-7
	8-9
	10

