
-ส ำเนำ- 

 
ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบท่ี 2 หลักสูตรนำนำชำติ  
โครงกำรรับตรง โดยวิทยำลัยนำนำชำติ (ครั้งที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 

 

 

หมายเหตุ    1.  ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
2.  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ี่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเปน็นสิิตของมหำวิทยำลยับูรพำ รหัส 65 
3.  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยำลัยนำนำชำติ หมำยเลข 038-102571 ต่อ 118 
4.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
5.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79 

 

รำยกำร สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลำ 

ลงทะเบียนระบบ mytcas  
(เฉพาะคนไทย) 

https://student.mytcas.com 9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป - 

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

15 ก.พ.-18 เม.ย. 2565 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

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

15 ก.พ.-19 เม.ย. 2565 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร

ของหน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน 
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

29 เม.ย. 2565 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์จะประกำศ
ให้ทรำบวันที 29 เม.ย. 2565 

30 เม.ย.-1 พ.ค. 2565 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

4 พ.ค 2565 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก 
ที่เป็นคนไทย) 

https://student.mytcas.com 4-5 พ.ค 2565 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House (เฉพาะคนไทย) 

https://student.mytcas.com 6 พ.ค 2565 - 

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

9 พ.ค 2565 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 17-18 พ.ค 2565 - 

เรียนปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษ มิ.ย. 2565 

ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 22 – 24 มิ.ย. 2565 

เปิดภำคเรียน 15  สิงหำคม 2565 

http://shorturl.at/fxJ79
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่ 0158  / 2565 

เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบท่ี 2 หลักสูตรนำนำชำติ  
โครงกำรรับตรง โดยวิทยำลัยนำนำชำติ (ครั้งที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 

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

ในปีกำรศึกษำ 2565 วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีควำมประสงค์จะรับสมัครกำรคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบท่ี 2 หลักสูตรนำนำชำติ โครงกำรรับตรง โดยวิทยำลัยนำนำชำติ 
(ครั้งที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559   
เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
 1.1.1 กรณีผ่านการศึกษาในประเทศ 

      1.1.1.1   ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่ำ 2.50 หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป สำมำรถติดต่อสื่อสำร
เป็นภำษำอังกฤษได้ในระดับดี 

1.1.1.2   ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับเกรด 12 จำกโรงเรียนนำนำชำติ 
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง 

1.1.1.3   ส ำเร็จกำรศึกษำจำก  General Education Development (GED) 
 
 1.1.2 กรณีผ่านการศึกษาจากต่างประเทศประเทศ 

1.1.2.1 ผู้จบกำรศึกษำจำกระบบของประเทศสหรัฐอเมริกำ ต้องสอบผ่ำนเกรด 12  
โดยมี Diploma และใบแสดงผลกำรเรียนเป็นหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ 

 1.1.2.2  ผู้จบกำรศึกษำจำกระบบของประเทศอังกฤษ ต้องสอบผ่ำน General Certificate of 
Education (GCE) จำกโรงเรียนในประเทศสหรำชอำณำจักร หรือที่ใช้วุฒิกำรศึกษำเดียวกันในประเทศอ่ืน ๆ 

-  GCE ‘A’ Level จ ำนวน 3 วิชำหลัก แต่ละวิชำมีคะแนนได้เกรด A B C D และ E หรือ 
    -  GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 5 วิชำหลัก 
1.1.2.3 ระดับ Form 6 จำกประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี Certificate จำก New Zealand  

Qualifications Authority (NZQA) แสดงกำรส ำเร็จกำรศึกษำพร้อมทั้งแสดงผลกำรเรียนไม่น้อยกว่ำ 5 วิชำหลัก 
 
 1.2 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ TOEFL-ITP (สามารถส่งภายหลังได้) 
โดยสำมำรถสมัครสอบ ที่ศูนย์สอบ TOEFL-ITP ของวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยสมัครสอบ
ทำงเว็บไซต์ http://buuic.buu.ac.th 
 
 
 
 

http://buuic.buu.ac.th/
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2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา   
2.1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)   
 2.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ  

 -  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น นักวิเครำะห์เงินทุน นักวิเครำะห์ด้ำน
กำรเงิน ที่ปรึกษำส่วนตัวด้ำนกำรเงิน พนักงำนฝ่ำยสินเชื่อของธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน นำยหน้ำซื้อขำยหุ้น 
ผู้รับประกันภัย นักร่วมลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และอำชีพอิสระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับ
บริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท   
                        โดยแบ่งจำ่ย เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
 2.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ  

 -  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว  
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำนข้อมูล นักประชำสัมพันธ์  
เจ้ำหน้ำที่น ำเข้ำ-ส่งออก ผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำร อำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนต่ำงประเทศ และอำชีพอิสระอ่ืน ๆ 
ทั้งในระดับปฏิบัติกำร และระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท   
                        โดยแบ่งจำ่ย เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
 2.1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล 
และสร้างสรรค์ หลักสูตรนานาชาติ   

 -  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น นักวิจัยด้ำนกำรตลำด ผู้จัดกำรฝ่ำย
โฆษณำ ผู้จัดกำรแบรนด์ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดเนื้อหำ/ ผู้จัดกำร SEO ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดดิจิทัล  
นักวำงแผนงำนอีเวนท์ ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ผู้จัดกำรโซเชียลมีเดีย ที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำด นักวิชำกำร
ด้ำนกำรตลำด งำนด้ำนฝ่ำยขำย งำนด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และอำชีพอิสระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติกำรและระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท   
                        โดยแบ่งจำ่ย เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
 2.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อัจฉริยะ หลักสูตรนานาชาติ   

 -  สำมำรถท ำงำนธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ ด้ำนกำรเดินเรือ ด้ำนกำรบินฝ่ำยจัดซื้อ ธุรกิจกำรน ำเข้ำ-
ส่งออก นักวิเครำะห์ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน นักวำงแผน และนักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท   
                        โดยแบ่งจำ่ย เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2.1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การท่องเที่ยว 
และไมซ์ หลักสูตรนานาชาติ   
-  สำมำรถท ำงำนธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจน ำเที่ยว ธุรกิจกำรจัด

ประชุมและสัมมนำ ไกด์ นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้จัดกำรโรงแรม เชฟ ท ำงำนในกลุ่มกำรจัดอีเว้นท์ 
พนักงำนบริกำรผู้โดยสำรบนเครื่องบิน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว และนักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท   
                        โดยแบ่งจำ่ย เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
 2.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร  
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  
สำมำรถท ำงำนด้ำนกำรติดต่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น นักประชำสัมพันธ์ ล่ำม นักแปลภำษำ  

นักบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ นักพัฒนำธุรกิจ ผู้จัดกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์  
พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน อำจำรย์ภำษำอังกฤษ และผู้จัดอีเว้นท์  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

 2.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร  
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ  หลักสูตรนานาชาติ  
สำมำรถท ำงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ เช่น  นักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ นักพัฒนำหลักสูตรกำร

ฝึกอบรม พนักงำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกำรมนุษย์ พนักงำนวำงแผนและวิเครำะห์ทรัพยำกรมนุษย์  
หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 

เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

  2.1.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพองค์รวม  
หลักสูตรนานาชาติ   

 -  สำมำรถท ำงำนในอุตสำหกรรมกำรบริกำรเชิงสุขภำพ โดยสำมำรถประกอบธุรกิจในองค์กรภำครัฐ
และเอกชนทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร ผู้จัดกำร ผู้ประสำนงำน 
หรือบุคลกำรฝ่ำยต้อนรับในอุตสำหกรรมกำรบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม Wellness Ambassador  
และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพ 
 

2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
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3. สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกต ิ บธ.บ. 10 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรตลำดดจิิทัลและ
สร้ำงสรรค์ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร กำรท่องเที่ยวและไมซ์ 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  
กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  
กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษยน์ำนำชำติ ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสุขภำพองค์รวม ภำคปกติ บธ.บ. 10 
รวม 80 

 

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com (เฉพำะคนไทย) 

2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 18 เมษำยน พ.ศ. 2565 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
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5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 5.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 19 เมษำยน  
พ.ศ. 2565  (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2565  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)  
หมายเหตุ   1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

   2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

6.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 18 เมษำยน พ.ศ. 2565 
หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 
7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2565 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
8.  การสอบสัมภาษณ์  

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 30 เมษำยน-1 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐำนดังนี้ (รูปแบบกำรสอบ
สัมภำษณ์ จะประกำศในวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2565) 
  (1)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต   
  (2)  ใบแสดงผลกำรเรียน  
  (3)  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
  (4)  ใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำงที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย 
(ส ำหรับบุคคลต่ำงด้ำว) 
 
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ในวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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10.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นคนไทย) 

10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 4 - 5 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 10.2 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. 2565 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  9 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

12.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

12.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มหำวิทยำลัยบูรพำ ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
13.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  17 - 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

   ประกำศ ณ วันที่   8   กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 


