
-ส ำเนำ- 
 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2) 
 โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2566 

 

หมายเหตุ   1.  ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
      2.  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 66 

     3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
     4.  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 081-9960642 และ 038-102643 
     5.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/GNUY0 

 

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป - 

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

15 ก.พ. - 16 มี.ค. 2566 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) 

15 ก.พ. - 17 มี.ค. 2566 ตำมเวลำเปิด 
ท ำกำรของหน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการช าระเงนิ 

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

หลังจากช าระเงิน  
3 วันท าการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร
จากเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 0-38102721 

15 ก.พ. - 17 มี.ค. 2566 - 

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

4 เม.ย. 2566 16.00 น. เป็นต้นไป 

ทดลองระบบเชื่อมต่อ ใช้ gmail ในกำร Sign in เข้ำห้องสอบ online  7 เม.ย. 2566 09.00 – 12.00 น. 
สอบคัดเลือก (สอบออนไลน์) 
วิชา 01 – 06 ใช้ gmail ในกำร Sign in เข้ำห้องสอบ online  8 เม.ย. 2566 08.00 – 17.10 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบสัมภาษณ ์

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

26 เม.ย. 2566 16.00 น.  

สอบสัมภาษณ ์ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี 29 เม.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์มีสทิธิ์ยืนยันสทิธิ์  
Clearing House 

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

4 พ.ค. 2566 16.00 น.  

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House https://student.mytcas.com 4 – 5 พ.ค. 2566 - 
สละสิทธ์ิผ่ำนระบบ Clearing House https://student.mytcas.com 6 พ.ค. 2566 - 

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

9 พ.ค. 2566 16.00 น.  

รายงานตัวออนไลน ์ http://smartreg.buu.ac.th 16 – 18 พ.ค. 2566 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 27 - 30 มิ.ย. 2566 
เปิดภำคเรียน 1 ก.ค. 2566 

http://shorturl.at/GNUY0
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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-ส ำเนำ- 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0172 /2566 

เรื่อง  กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงกำรรับตรง คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 

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

     ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559  
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงกำรรับตรง คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 โดยมีรำยละเอียด 
วิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
1.2  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
1.3  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี  ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัคร 
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม   
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที 
 
2. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

2.1 ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2.2 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
2.3  กรอกข้อมูลกำรสมัคร ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th    

 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 
2.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ   

 มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
2.5 หำกมีกำรสมคัรในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป  

 มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
 

หมายเหตุ   1. สมัครได้ 2 อันดับ 
     2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง 

มหำวิทยำลัย เพ่ิมเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)  
ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
ท
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3.  ค่าธรรมเนียมการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
     3.1  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน 500 บำท  
     3.2  น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 17 มีนำคม 
พ.ศ. 2566 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2566   
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)  
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 2 วันท ำกำร 
 4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ - 17 มีนำคม พ.ศ. 2566 หำกพ้น
ก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ (กรณีช ำระเงินค่ำสมัครแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่สมัครได้) 
 
5.  ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ 
        ประกำศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566  ทำงเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th  เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป  
 
6.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

6.1 GPAX          ร้อยละ  10 
6.2 GPA  กลุ่มสำระ 3 กลุ่มวิชำคือ     ร้อยละ  20 
      -    กลุ่มวิชำภำษำไทย     (ร้อยละ 6) 
      -    กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  (ร้อยละ 6) 
      -    กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ    (ร้อยละ 8) 
6.3  คะแนนสอบวิชำทฤษฎีหรือภำคปฏิบัติเฉพำะสำขำ  ร้อยละ  70 
6.4  สอบสัมภำษณ์ โดยมีผลกำรพิจำรณำผ่ำนและไม่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเพ่ือเข้ำศึกษำต่อ 
      -    พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ และควำมรู้ในกำรตอบค ำถำมในสำขำวิชำที่สมัคร 
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7.   รหัสสาขา สาขาวิชา วิชาสอบ และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
รหัสวิชา

สอบ จ านวนรับ 

10190113800302A0H0008 สำขำวชิำจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ ภำคปกต ิ ศป.บ. 01, 02 20 

10190113800301AAH0008 
สำขำวชิำสำขำครีเอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเอทีฟ 
กลุ่มครีเอทีฟอำร์ต ภำคปกติ 

ศป.บ. 01, 02 10 

10190113800301ABH0008 
สำขำวชิำสำขำครีเอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเอทีฟ 
กลุ่มกรำฟิกครีเอทีฟ ภำคปกติ 

ศป.บ. 01, 02 10 

10190113800101A0H0008 สำขำวชิำนิเทศศิลป ์ภำคปกต ิ ศป.บ. 03, 04 15 
10190113800101B0H0008 สำขำวชิำนิเทศศิลป ์ภำคพิเศษ ศป.บ. 03, 04 15 
10190113800102A0H0008 สำขำวชิำออกแบบเซรำมิกส์ ภำคปกติ   ศป.บ. 05 20 

10190113800103C0H0008 
สำขำวชิำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
(หลักสูตรสองภำษำ) ภำคปกติ  

ศป.บ. 06 20 

รวม 110 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้ 2 สำขำวิชำ ทั้งนี้ เวลำสอบปฏิบัติจะต้องไม่ตรงกัน 
 
8.  รหัสวิชา ชื่อวิชา วันเวลาที่สอบคัดเลือก และหอ้งสอบปฏิบัต ิTCAS online 

8.1 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ และวันเวลำที่สอบ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ เวลาที่สอบ 

01 วำดเส้น 8 เมษำยน 2566 08.00 – 10.00 น. 
02 องค์ประกอบศิลป์ 8 เมษำยน 2566 10.10 – 12.10 น. 
03 วำดเส้นมัณฑณศิลป์ 8 เมษำยน 2566 13.00 – 15.00 น. 
04 ควำมถนัดทำงนิเทศศิลป์ 8 เมษำยน 2566 15.10 – 17.10 น. 
05 ออกแบบสำมมิติ 8 เมษำยน 2566 09.00 – 12.00 น. 
06 Sketch Design ส ำหรับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 8 เมษำยน 2566 09.00 – 12.00 น. 

 
 

     8.2  ห้องสอบปฎิบัติ TCAS online 
 1) สำขำวิชำจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ ภำคปกติ (01 / 02) 
 2) สำขำวิชำครีเอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเอทีฟ (ครีเอทีฟอำร์ต) ภำคปกติ (01 / 02) 
 3) สำขำวิชำครีเอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเอทีฟ (กรำฟิกครีเอทีฟ) ภำคปกติ (01 / 02) 
 4) สำขำวิชำนิเทศศิลป์ ภำคปกติ (03 / 04) 
 5) สำขำวิชำนิเทศศิลป์ ภำคพิเศษ (03 / 04) 
 6) สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์ ภำคปกติ (05) 
 7) สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภำคปกติ (06) 
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9.  สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว 
     9.1  คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จัดส่งอีเมล์ขั้นตอนกำรสอบภำคปฏิบัติ กำรจัดเตรียม 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และข้ันตอนกำรเข้ำสอบออนไลน์ไปยังผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อม 
หำกมีข้อสงสัยสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-9960642 
     9.2  ผู้เข้ำสอบจะต้องเตรียมหลักฐำน และอุปกรณ์ส ำหรับกำรสอบภำคปฏิบัติ ดังนี้ 
 9.2.1  บัตรประจ ำตัวประชำชน  
 9.2.2  กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด A2 และกระดำนรองวำดรูป 
 9.2.3  เครื่องเขียน อุปกรณ์กำรวำดรูป เช่น ดินสอ HB, 6B หรือ EE ไม้บรรทัด ยำงลบ  
  พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น ดินสอสีไม้ สีโปสเตอร์ สีน้ ำ สีอะคริลิก เป็นต้น 
    9.2.4  ผู้เข้ำสอบเตรียมอุปกรณ์ในกำรสื่อสำรออนไลน์ 

(1)  สถำนที่ส ำหรับกำรสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ มุมมองถ่ำยชัดเจน 
(2)  โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง และสำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

   (3)  กำรแต่งกำยเข้ำสอบชุดสุภำพ เรียบร้อย 
(4)  ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี) 

     9.3  ผู้เข้ำสอบจะต้องใช้ gmail ในกำร Sign in เพ่ือเข้ำห้องสอบ online ทดลองระบบเชื่อมต่อ  
ในวันที ่7 เมษายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 
     9.4  ผู้เข้ำสอบจะต้องใช้ gmail ในกำร Sign in เพ่ือเข้ำห้องสอบ online ในวันที ่8 เมษายน พ.ศ. 2566  
ตำมเวลำในข้อ 8.1 ก่อนเวลำสอบ 30 นำที  
     9.5  ระบบห้องสอบ online ใช้วิธีกำร Video Call โดยโปรแกรม Hangouts Meet by Google  
ซึ่งผู้เข้ำสอบจะสำมำรถเข้ำห้องสอบได้จำกกำรคลิกลิงค์ที่ส่งให้ผ่ำน gmail 
 
10.  ขั้นตอนการเข้าใช้ Hangouts Meet by Google 
     10.1  การเข้าสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ก 
   10.1.1  จำกในอีเมล์ คลิกท่ีลิงค์เข้ำห้องสอบ เพ่ือเข้ำสู่ระบบห้องสอบ (โดยเว็บเบราว์เซอร์  
    ที่สนับสนุนการใช้งานที่ดีที่สุดคือ Google Chrome) 
            10.1.2  Sign in โดยอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้กับทำงมหำวิทยำลัย ควรใช้เมล์ที่เป็น gmail.com  
    10.1.3  คลิกปุ่มเข้ำร่วมกำรประชุม (Join Meeting) เพ่ือเข้ำสู่ห้องสอบบ 
     10.2  การเข้าสอบผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 10.2.1  จำกในอีเมล์ คลิกท่ีลิงค์เข้ำห้องสอบ เพ่ือเข้ำสู่ระบบห้องสอบ 
  10.2.2  ระบบจะสอบถำมเพ่ือให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet by Google 
 10.2.3  Sign in เข้ำใช้งำนด้วยอีเมล์ที่แจ้งไว้กับทำงมหำวิทยำลัย 
 10.2.4  แตะปุ่มเข้ำร่วมกำรประชุม (Join Meeting) เพ่ือเข้ำสู่ห้องสอบ 
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 10.2.5  ให้เข้ำห้องสอบก่อนเวลำ 30 นำท ีเพ่ือตรวจบัตรประชำชน ยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้ำสอบ 
     ท ำกำรแสดงบัตรประชำชนดังภำพ จนกว่ำจะได้รับกำรตรวจสอบ และยืนยัยเป็นข้อควำม  
     ในช่อง chat ดังภำพ 

                                                        
 
 
 
 

 

  
  
 
  
 10.2.6  กรรมการคุมสอบจะตรวจสอบการจัดตั้งกล้องของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด  

  โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งกล้องให้เห็นทั้งหน้าผู้เข้าสอบและส่วนของกระดาษวาดภาพ  
  ท ำข้อสอบ จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ดังภำพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  10.2.7  
กรรมกำรท ำกำรแจกโจทย์และชี้แจงกำรสอบ โดยห้องสอบ online จะปิดไม่ให้เข้า  
     หลังจากการสอบด าเนินไปแล้ว 15 นาที 
 10.2.8  ผู้เข้ำสอบท ำกำรสอบตำมรหัสวิชำที่สมัครสอบ และในระหว่ำงกำรสอบ กรรมการสามารถ  
           ให้ผู้เข้าสอบเปลี่ยนมุมกล้องเพ่ือดูรายละเอียดของการท างานบนกระดาษเป็นระยะๆ  
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  10.2.9  เมื่อจบการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องส่งภาพส าเร็จของการสอบมาทาง Google Drive ของแต่ละ  
  รายวิชา ภายใน 30 นาท ีโดยแต่ละภาพจะต้องมีความชัดเจน และมีมุมมองดังภำพที ่(1) และ (2)  
  (ให้ผู้เข้าสอบ sign in เพ่ืออัพโหลดงานใน Google drive ด้วยอีเมล์ที่แจ้งให้ไว้กับมหาวิทยาลัย 
  เท่านั้น) 

 
 
  
 
 
 

 
  (1) ภาพตรงชัดเจน                                    (2) ภาพชิ้นงานกับผู้เข้าสอบ  
     (ไฟล์ .jpg และ .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกินภาพละ 3 MB)    
    

 10.2.10  ผู้เข้าสอบจะต้องรอยืนยันการได้รับภาพผลงานส าเร็จจากทางกรรมการคุมสอบ  
      ผ่านทางช่อง chat ก่อน จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ 
  10.2.11  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 

     10.3  การรายงานปัญหาการสอบ  
  10.3.1  ให้ผู้เข้ำสอบตรวจสอบการเข้าอยู่ในห้องสอบเสมอ หากผู้เข้าสอบสัญญาณขาดหาย  

  และหลุดออกไป จากห้องสอบให้รีบเข้ามาใหม่ทันที หรือในกรณีไม่สามารถเข้ามาได้ใหม่แล้ว  
  ให้ผู้เข้ำสอบรำยงำนปัญหำเข้ำมำใน Google form ส าหรับรายงานปัญหา ภายในช่วงเวลาสอบ  
  กรรมการจะตรวจสอบปัญหาและตอบกลับทางอีเมล์เพื่อพิจารณาการนัดหมายเข้าสอบอีกครั้ง 

  10.3.2  หำกผู้เข้ำสอบไม่รำยงำนปัญหำเข้ำมำในระบบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำเป็นกำร  
    สละสิทธิ์ 
  10.3.3  หากเกิดความผิดพลาดในการรับภาพผลงานส าเร็จ กรรมการคุมสอบสามารถโทรติดต่อผู้เข้ำสอบ 

  เพ่ือให้จัดการส่งข้อมูลให้เรียบร้อยได้  
 

11.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566   

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป   
 

12.  การสอบสัมภาษณ์  
      12.1  มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที ่29 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลำและสถำนที่  
จะแจ้งในวันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
      12.2  หลักฐำนที่ต้องเตรียมมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

   (1)  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
     (2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 

   (3)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
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13.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป   
 
14.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
       14.1  ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 4-5 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 
        14.2  หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 
ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
15.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
16.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

16.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

16.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
17.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2566  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 

 
  ประกำศ ณ วันที่  9 กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2566 
  
 

     (ลงชื่อ)               สมถวิล  จริตควร 
                       (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
                                                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน  
                                           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
               ส ำเนำถูกต้อง        
             นพดล  ใจเจริญ 
          (นำยนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

http://student.mytcas.com/
http://student.mytcas.com/
http://smartreg.buu.ac.th/

