
 

 

 

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก นิติศาสตรบัณฑติ  ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
(เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  
 

 
*หมายเหตุ  ๑. ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  ๒. ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครและช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท ได้ที่งานวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ อาคารสหศึกษา โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๓๖๙ ต่อ ๑๑๖,  
038-102300 – ๑  ต่อ ๑๑๖  และ 038 – 102399  ต่อ ๑๑๖ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้ทุกวัน 
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที ่ วัน / เดือน / ปี เวลา 
 
ดาวน์โหลดระเบียบการ 

เว็บไซต์  
http://www.polsci-law.buu.ac.th 

และ www.buu.ac.th 

 
๒๓ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
- 

 
 
การรับสมัครด้วยตนเอง 

 
งานวิชาการ  

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ อาคารสหศึกษา  

 

 
 

๒๓ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ยกเว้น 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และวันหยุด 
ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เว็บไซต์  
http://www.polsci-law.buu.ac.th 

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์  
http://www.polsci-law.buu.ac.th 

๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 
และมีสิทธิ์รายงานตัว   

เว็บไซต์ 
 http://www.polsci-law.buu.ac.th 

 
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑๖.๐๐ น. 

รายงานตัว เว็ปไซต์ http://smartreg.buu.ac.th/ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ชี้แจงการรายงานตัว 



 

 

 

                                                             (ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่   ๐๓๓๐  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
(เรียนเป็นปริญญาตรีใบท่ีสอง) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  
……………………………….. 

 
       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  

จะรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ภาคบัณฑิต  (ภาคพิเศษ)   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑.  หลักสูตรที่รับสมัคร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ภาคบัณฑิต 
เปิดสอนเฉพาะภาคพิเศษ  (เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) หรือ                          

ตามความเหมาะสม 
 

๒.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนที่มิใช่สาขานิติศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
๒.๑.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย 
๒.๑.๓  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ 
ก่อนท าการสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้  และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว 
ก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 
 
๓.  การสมัครและคัดเลือก 
 ๓.๑  การสมัครสอบคัดเลือก 

๓.๑.๑   สามารถรับใบสมัคร ได้ที่ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ชั้น ๒  ห้อง ๒๐๒  
อาคารสหศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๓๖๙ ต่อ ๑๑๖, 038-102300 – ๑  
ต่อ ๑๑๖  และ 038 – 102399  ต่อ ๑๑๖ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่  
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน  ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ ์
และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
๓.๑.๒  กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน (ให้ผู้สมัครเป็นผู้กรอกและลงนามเอกสารด้วยตนเอง 
ทุกฉบับ ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะไม่คืนเอกสารและหลักฐานการสมัครใดๆทั้งสิ้น) 
๓.๑.๓   แนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓.๒ หลักฐานประกอบการสมัคร 
๓.๑.๔   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ๕๐๐  บาท 



 

 

 

- ๒ – 
 
๓.๑.๕   ผู้สมัครต้องเก็บรักษาบัตรเลขท่ีนั่งสอบไว้มิให้สูญหาย  และต้องน าบัตรนี้ 

                   ไปแสดงต่อกรรมการทุกครั้ง ถ้าหากบัตรสูญหายจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก 
 
 

๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร 
๓.๒.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓.๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  สวมชุดสุภาพ ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว)  

                             จ านวน ๓  รูป   (ถ่ายในครั้งเดียวกัน  ในระยะไม่เกิน  ๖  เดือนถึงวันสมัคร) 
๓.๒.๓  ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ส าเนาทรานสคริป/  
          ใบแสดงผลการเรียน ที่ออกจากสถานที่ศึกษา ที่มีการระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้ว)  
          พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่รับรองส าเนาถูกต้องหรือส าเนาใบรับค าขอมีบัตรใหม่ 

หรือเปลี่ยนบัตรซึ่งมีรูปถ่ายผู้ขอ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ 
๓.๒.๕  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ 
 
 

๔.  หลักสูตรและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร  ดังนี้ 

สาขาวิชา ปริญญา จ านวนรับ 
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) น.บ. ๒๐ 

 
 
๕.  การสอบคัดเลือกและประกาศผล 

๕.๑  การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ)                 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

๕.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นตน้ไป ทางเว็บไซต์  http://www.polsci-law.buu.ac.th   

๕.๓  สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  ทางเว็บไซต์  http://www.polsci-law.buu.ac.th   

๕.๔  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว  วันที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นตน้ไป ทางเว็บไซต์ http://www.polsci-law.buu.ac.th  

 



 

 

 

- ๓ - 
 

๖.  การรายงานตัว 
๖.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานตัวทางเว็ปไซต์ 

http://smartreg.buu.ac.th เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที ่๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่านั้น 

๖.๒  ถ้าผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว  และช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ภายในวันและเวลา 
ที่ก าหนดในข้อ  ๖.๑  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๔   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
           (ลงชื่อ)          ไชยวิทย์ ธนไพศาล 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์) 

นักวิชาการศึกษา 
 

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

