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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่๐๖๓๙/ ๒๕๖๐ 

เรื่อง  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล  
จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
------------------------------------- 

  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายจะรับบุคคล 
ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๓๙/
๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ๑.๑  ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-
คณิตศำสตร์ และไม่เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำนอกโรงเรียน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่่ากว่า ๒.๗๕ และเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำลของ 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
และทุกรำยวิชำต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำเกรด C    
 ๑.๒  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ  
 ๑.๓  ไม่ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง ๒ ข้ำง 

 ๑.๔  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 16 ปี  
 ๑.๕  นอกเหนือจำกนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

๒.  สาขาวิชา จ่านวนรับ และจ่านวนประกาศสัมภาษณ์  
รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ่านวนรับ 

190130101 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต พย.บ. 4 
 

๓.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือกและกำรช ำระเงิน 
 ๓.๑  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน ๕๐๐ บาท ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่พิมพ์ 
จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ท าการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  
ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ ๑ ไว้เป็นหลักฐานการสอบสัมภาษณ์  
(กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 
 ๓.๒  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หลังจากช าระเงินแล้ว ๕ วันท าการ  

หมำยเหตุ  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  



๒ 
๔.  กำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
 ๔.๑  ผู้สมัครต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
 ๔.๒  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๔.๓  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช ำระเงินทำงธนำคำรกรุงไทย  
หรอืที่ท ำกำรไปรษณีย์ไทยทุกสำขำทั่วประเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะยึดข้อมูลกำรสมัครครั้งหลังสุด 
ที่มีกำรช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในกำรประมวลผล ฉะนั้นผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูล 
ในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนช ำระเงินทำงธนำคำร  
 
๕.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ 
 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันพุธที่ 
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถ
ตรวจสอบรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
 
๖.  กำรสอบสัมภำษณ์/ ตรวจร่ำงกำย  
 มหำวิทยำลัยบูรพำ ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
 ๖.๑  ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
และตรวจร่ำงกำย เวลำ และสถำนที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ และจะต้องจัดเตรียมหลักฐำนประกอบ 
กำรสอบสัมภำษณ์ ดังนี้ 
  (๑)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต   
  (๒)  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนช่วงชั้นที่ ๔ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ (ปพ.๑:๔) หรือเทียบเท่ำ ๖ ภำคเรียน 
  (๓)  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล 
ของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  (๔)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๕)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
  (๖)  ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
  (๗)  ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย 
ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ส ำหรับบุคคลต่ำงด้ำว) 
 ๖.๒  ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ต้องมำตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ และคณะที่ต้องตรวจตำบอดสี จำกจักษุแพทย์ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ 
จังหวัดชลบุรี เท่ำนั้น ในวันที่เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
๗.  กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ำย 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่เว็บไซด์
http://regservice.buu.ac.th/ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. เปน็ต้นไป 
 
 
 



๓ 
๘.  เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
 ๘.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำย  
ถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) 
 ๘.2  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ เมื่อรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว ถือว่ำมีศักดิ์ 
และสิทธิ์เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 
 
๙.  กำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 
 ๙.๑  ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตจะต้องเข้าไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ที่เว็บไซต ์http://smartreg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป  
 ๙.๒  ถ้าผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวัน 
และเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
           (ลงชื่อ)            ไชยวิทย์ ธนไพศาล 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
       ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(นางสาวขนิษฐา ชื่นนิยม) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 


