-สำเนำ-

กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต ภำคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง)
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565 (ครั้งที่ 4)
รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี
เวลา

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

หมายเหตุ

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

- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven)
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

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

25 พ.ค.-15 มิ.ย. 2565

-

25 พ.ค.-16 มิ.ย. 2565

ตำมเวลำเปิด
ทำกำรของ
หน่วยงำน

หลังจำกชำระเงิน 2 วัน
ทำกำร

-

20 มิ.ย. 2565

16.00 น.

21 มิ.ย. 2565

09.00 น.

22 มิ.ย. 2565

16.00 น.

23-24 มิ.ย. 2565
22 - 24 มิ.ย. 2565
25 มิ.ย. 2565

1. ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้ที่จะสมัครฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ

รหัสนิสิต 65
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
4. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมทีง่ ำนรับเข้ำศึกษำ โทร. 038-102643 และ 038-102721
5. ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79

-

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0482 /2565
เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต ภำคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง)
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565 (ครั้งที่ 4)
-----------------------------------------------------------------ในปีกำรศึกษำ 2565 มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต ภำคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง) คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565 (ครั้งที่ 4) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำนิติศำสตร์
จำกสถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
1.2 มีควำมประพฤติเรียบร้อย
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
หำกปรำกฎในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 - 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำกำรสมัครคัดเลือก
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม จะต้องถูกถอนสภำพ
กำรเป็นนิสิตทันที (ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด)

2. การสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 25 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยนพ.ศ. 2565
2.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
3.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 25 พฤษภำคม - 16 มิถุนำยน
พ.ศ. 2565 (กำรชำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 25 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยนพ.ศ. 2565
หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้

5. รหัสสาขา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
10190108901001O0K0003

สาขาวิชา
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต ภำคพิเศษ

ปริญญา จานวนรับ
น.บ.
20

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
พิจำรณำจำกผลกำรสอบสัมภำษณ์
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนำยนพ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 21 มิถุนำยนพ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมหลักฐำนดังนี้ (รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกำศในวันที่ 20
มิถุนำยน พ.ศ. 2565)
8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ที่ติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
8.2 ใบแสดงผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ทรำนสคริป) ที่ระบุวันสำเร็จกำรศึกษำ
8.3 บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริง
8.4 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
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9. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
10.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 23-24 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

