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ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2) 
 โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

หมายเหตุ   1.  ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
      2.  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 64 

     3.  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
     4.  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 081-9960642และ 038-102643 
 
 

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 5 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป - 

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

1 มี.ค. - 9 เม.ย. 2564 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
1) Krungthai NEXT        
2) ธนาคารกรุงไทย  
3) ที่ท าการไปรษณยี ์

1 มี.ค. - 10 เม.ย. 2564 
ตำมเวลำเปิดท ำกำรของ
ธนำคำรและไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงนิ 

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

หลังจำกช ำระเงิน  
3 วันท ำกำร 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 
ดำวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร
จำกเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 0-38102721 

1 มี.ค. - 9 เม.ย. 2564 - 

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

21 เม.ย. 2564 16.00 น. เป็นต้นไป 

ทดลองระบบเชื่อมต่อ 
ใช้ gmail ในการ Sign in เข้าห้องสอบ 
online  

23 เม.ย. 2564 09.00 – 12.00 น. 

สอบคัดเลือก (สอบออนไลน์) 
วิชำ 01 – 06 

ใช้ gmail ในการ Sign in เข้าห้องสอบ 
online  

24 เม.ย. 2564 08.00 – 17.10 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบสัมภำษณ ์

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

29 เม.ย. 2564 16.00 น.  

สอบสัมภำษณ ์ มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุ ี 1 พ.ค. 2564 09.00 เป็นต้นไป 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ ์

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

10 พ.ค. 2564 16.00 น.  

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House https://student.mytcas.com 10 – 11 พ.ค. 2564 - 
สละสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House https://student.mytcas.com 12 – 13 พ.ค. 2564 - 

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

14 พ.ค. 2564 16.00 น.  

รำยงำนตัวออนไลน ์ http://smartreg.buu.ac.th 19 – 20 พ.ค. 2564 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภาคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ 0066/2564 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยบูรพา จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด 
วิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี  ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัคร 
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม   
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 
 
2. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

2.1 ผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนในระบบ mytcas ต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2564 
เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2.2 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
2.3  กรอกข้อมูลการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th    

 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ   

 มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
2.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป  

 มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ   
 

หมายเหต ุ ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท
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3.  ค่าธรรมเนียมการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
     3.1  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน 500 บาท  
     3.2  ผู้สมัครใบสมัครไปช าระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย และท่ีท าการไปรษณีย์ 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 มนีาคม - 10 เมษายน 

พ.ศ. 2564 
     3.3  ผูส้มัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ   
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมลูการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
 4.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน พ.ศ. 2564 หากพ้นก าหนด
จะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ (กรณีช าระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้) 
 
5.  ประกาศแผนผงัที่นัง่สอบ 
        ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ทางเวบ็ไซต ์ 
http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
 
6.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

6.1 GPAX         ร้อยละ  10 
6.2 GPA  กลุม่สาระ 3 กลุม่วิชาคือ    ร้อยละ  20 
      -    กลุ่มวิชาภาษาไทย     (ร้อยละ 6) 
      -    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ร้อยละ 6) 
      -    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    (ร้อยละ 8) 
6.3  คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา ร้อยละ  70 
6.4  สอบสัมภาษณ์ โดยมีผลการพจิารณาผ่านและไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
      -    พิจารณาจากบุคลิกภาพ และความรู้ในการตอบค าถามในสาขาวิชาที่สมัคร 
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7.   รหัสสาขา สาขาวิชา วิชาสอบ และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
รหัสวิชา

สอบ จ านวนรับ 

10190113800101AAH0008 
สาขาวชิานิเทศศิลป ์กลุ่มคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ภาคปกต ิ

ศป.บ. 01, 02 5 

10190113800101ABH0008 
สาขาวชิานิเทศศิลป ์กลุ่มโทรทศัน์และดิจิทลัมีเดีย 
ภาคปกต ิ

ศป.บ. 01, 02 5 

10190113800101ACH0008 
สาขาวชิานิเทศศิลป ์กลุ่มออกแบบกราฟิกและ
โฆษณา ภาคปกต ิ

ศป.บ. 01, 02 5 

10190113800102A0H0008 สาขาวชิาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ  ศป.บ. 03 15 

10190113800103C0H0008 
สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
(หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ  

ศป.บ. 04 15 

10190113800301A0H0008 
สาขาวชิาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ  
ภาคปกต ิ 

ศป.บ. 05, 06 15 

10190113800302A0H0008 สาขาวชิาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกต ิ ศป.บ. 05, 06 10 
รวม 70 

 
8.  รหัสวิชา ช่ือวิชา วันเวลาที่สอบคัดเลือก และหอ้งสอบปฏิบัต ิTCAS online 

8.1 รหัสวิชา ชื่อวิชา และวันเวลาที่สอบ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ เวลาที่สอบ 

01 วาดเส้นมัณฑณศิลป์ 24 เมษายน 2564 13.00 – 15.00 น. 
02 ความถนัดทางนิเทศศิลป์ 24 เมษายน 2564 15.10 – 17.10 น. 
03 ออกแบบสามมิติ 24 เมษายน 2564 09.00 – 12.00 น. 
04 Sketch Design ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 24 เมษายน 2564 09.00 – 12.00 น. 
05 วาดเส้น 24 เมษายน 2564 08.00 – 10.00 น. 
06 องค์ประกอบศิลป์ 24 เมษายน 2564 10.10 – 12.10 น. 

 

     8.2  ห้องสอบปฎิบัติ TCAS online 
 1) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ (01 / 02) 
 2) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ (01 / 02) 
 3) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ (01 / 02) 
 4) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ (03) 
 5) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ (04) 
 6) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ ภาคปกติ (05 / 06) 
 7) สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ (05 / 06) 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

9.  สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว 
     9.1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดส่งอีเมล์ขั้นตอนการสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียม 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และข้ันตอนการเข้าสอบออนไลน์ไปยังผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อท าความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอรโ์ทรศัพท์ 081-9960642 
     9.2  ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมหลักฐาน และอุปกรณ์ส าหรับการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
 9.2.1  บัตรประชาชน  
 9.2.2  กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2 และกระดานรองวาดรูป 
 9.2.3  เครื่องเขียน อุปกรณ์การวาดรูป เช่น ดินสอ HB, 6B หรอื EE ไมบ้รรทัด ยางลบ  
  พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น ดินสอสีไม้ สีโปสเตอร์ สีน้ า สีอะคริลิก เป็นต้น 
    9.2.4  ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ 

(1)  สถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอ มุมมองถ่ายชัดเจน 
(2)  โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

   (3)  การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 
(4)  ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี) 

     9.3  ผู้เข้าสอบจะต้องใช้ gmail ในการ Sign in เพ่ือเข้าห้องสอบ online ทดลองระบบเชื่อมต่อ  
ในวันที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 
     9.4  ผู้เข้าสอบจะต้องใช้ gmail ในการ Sign in เพ่ือเข้าห้องสอบ online ในวันที ่24 เมษายน พ.ศ. 2564  
ตามเวลาในข้อ 8.1 ก่อนเวลาสอบ 30 นาที  
     9.5  ระบบห้องสอบ online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Hangouts Meet by Google 
ซ่ึงผู้เข้าสอบจะสามารถเข้าห้องสอบได้จากการคลิกลิงคท์ี่ส่งให้ผ่าน gmail 

 
10.  ขั้นตอนการเข้าใช้ Hangouts Meet by Google 
     10.1  การเข้าสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ก 
   10.1.1  จากในอีเมล์ คลิกท่ีลิงค์เข้าห้องสอบ เพ่ือเข้าสู่ระบบห้องสอบ (โดยเว็บเบราว์เซอร์  
    ทีส่นับสนุนการใช้งานที่ดีที่สุดคือ Google Chrome) 
            10.1.2  Sign in โดยอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย ควรใช้เมล์ที่เป็น gmail.com  
    10.1.3  คลิกปุม่เข้าร่วมการประชุม (Join Meeting) เพ่ือเข้าสู่ห้องสอบบ 
     10.2  การเข้าสอบผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 10.2.1  จากในอีเมล์ คลิกท่ีลิงค์เข้าห้องสอบ เพ่ือเข้าสู่ระบบห้องสอบ 
  10.2.2  ระบบจะสอบถามเพ่ือให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet by Google 
 10.2.3  Sign in เข้าใช้งานด้วยอีเมล์ที่แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย 
 10.2.4  แตะปุ่มเข้าร่วมการประชุม (Join Meeting) เพ่ือเข้าสู่ห้องสอบ 
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 10.2.5  ให้เข้าห้องสอบก่อนเวลา 30 นาท ีเพ่ือตรวจบัตรประชาชน ยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบ 
     ท าการแสดงบัตรประชาชนดังภาพ จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ และยืนยันเป็นข้อความ  
     ในช่อง chat ดังภาพ 

                                                        
 
 
 
 

 

 10.2.6  
กรรมการคุมสอบจะตรวจสอบการจัดตั้งกล้องของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด  

  โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งกล้องให้เห็นทั้งหน้าผู้เข้าสอบและส่วนของกระดาษวาดภาพ  
  ท าข้อสอบ จ านวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ดังภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
  10.2.7  

กรรมการท าการแจกโจทย์และชี้แจงการสอบ โดยห้องสอบ online จะปิดไม่ให้เข้า  
     หลังจากการสอบด าเนินไปแล้ว 15 นาที 
 10.2.8  ผู้เข้าสอบท าการสอบตามรหัสวิชาที่สมัครสอบ และในระหว่างการสอบ กรรมการสามารถ  
           ให้ผู้เข้าสอบเปลี่ยนมุมกล้องเพ่ือดูรายละเอียดของการท างานบนกระดาษเป็นระยะๆ  

    10.2.9  เมื่อจบการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องส่งภาพส าเร็จของการสอบมาทาง Google Drive ของแต่ละ  
  รายวิชา ภายใน 30 นาท ีโดยแต่ละภาพจะต้องมีความชัดเจน และมีมุมมองดังภาพที ่(1) และ (2)  
  (ให้ผู้เข้าสอบ sign in เพ่ืออัพโหลดงานใน Google drive ด้วยอีเมล์ที่แจ้งให้ไว้กับมหาวิทยาลัย 
  เท่านั้น) 

 
 
  
 
 
 

  (1) ภาพตรงชัดเจน                               (2) ภาพชิ้นงานกับผู้เข้าสอบ  
     (ไฟล์ .jpg และ .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกินภาพละ 3 MB)    
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 10.2.10  ผู้เข้าสอบจะต้องรอยืนยันการได้รับภาพผลงานส าเร็จจากทางกรรมการคุมสอบ  
      ผ่านทางช่อง chat ก่อน จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ 
  10.2.11  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 

     10.3  การรายงานปัญหาการสอบ  
  10.3.1  ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบการเข้าอยู่ในห้องสอบเสมอ หากผู้เข้าสอบสัญญาณขาดหาย  

  และหลุดออกไป จากห้องสอบให้รีบเข้ามาใหม่ทันที หรือในกรณีไม่สามารถเข้ามาได้ใหม่แล้ว  
  ให้ผู้เข้าสอบรายงานปัญหาเข้ามาใน Google form ส าหรับรายงานปัญหา ภายในช่วงเวลาสอบ  
  กรรมการจะตรวจสอบปัญหาและตอบกลับทางอีเมล์เพื่อพิจารณาการนัดหมายเข้าสอบอีกครั้ง 

  10.3.2  หากผู้เข้าสอบไม่รายงานปัญหาเข้ามาในระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า  
    เป็นการสละสิทธิ์ 
  10.3.3  หากเกิดความผิดพลาดในการรับภาพผลงานส าเร็จ กรรมการคุมสอบสามารถโทรติดต่อผู้เข้าสอบ  

  เพ่ือให้จัดการส่งข้อมูลให้เรียบร้อยได้  
 

11.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลอืกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564   

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   
 
12.  การสอบสัมภาษณ์  
      12.1  มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   

    เวลาและสถานที่ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
      12.2  หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

   (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
     (2)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

   (3)  ส าเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
 
13.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   
 
14.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
       14.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 
        14.2  หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท าการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 12-13 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
 
 
 
 
 

http://student.mytcas.com/
http://student.mytcas.com/


-7- 
 
15.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
16.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

16.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

16.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
17.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศกึษา ระหว่างวันที ่19-20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

 
  ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 

     (ลงชื่อ)               สมถวิล  จริตควร 
                       (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
                                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ส าเนาถูกต้อง        

             
          (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

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

