
 

 
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 
 

รายการ สถานที่ วันที่ เวลา 

ดาวนโ์หลดระเบียบการ 

ดาวนโ์หลดที่เว็บไซต์  
- http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ 
- http://regservice.buu.ac.th หรือ 
- รับที่งานวิชาการ มหาวิทยาลยับูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 61 08.30 - 16.30 น. 

สมัครออนไลน ์
และช าระเงินค่าสมัคร 

1. กรอกข้อมูลผู้สมัครที่เว็บไซต ์
- http://regservice.buu.ac.th หรือ 
- http://e-admission.buu.ac.th 

27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 61 - 

2. ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

27 มิ.ย. – 11  ก.ค. 61 
ตามวันและเวลาท าการ

ของธนาคาร 

สมัครด้วยตนเอง  
และช าระเงินค่าสมัคร 

1. สมัครด้วยตนเอง ที่งานวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

27 มิ.ย. – 11 ก.ค. 61 08.30 - 16.30 น. 

2. ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

27 มิ.ย. – 11  ก.ค. 61 
ตามวันและเวลาท าการ

ของธนาคาร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ ์

ตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์ 
- http://www.sakaeo.buu.ac.th   
- http://regservice.buu.ac.th  
- http://e-admission.buu.ac.th 

19 ก.ค. 61 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ ์

- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สอบสัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยบรูพา  
วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

21 ก.ค. 61 08.30 - 16.30 น. 
- โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร ์
และบริหารธุรกิจ”สอบสัมภาษณ์ที่อาคาร
วิทยาลัยพาณชิยศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 

ตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์ 
- http://www.sakaeo.buu.ac.th   
- http://regservice.buu.ac.th  
- http://e-admission.buu.ac.th 

23 ก.ค. 61 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน ์
เพื่อเข้าศึกษา 

เว็บไซต ์http://smartreg.buu.ac.th 26 ก.ค. 61 - 

หมายเหตุ    1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ี่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นสิิตของมหาวิทยาลยับูรพา รหัส 61 



 

-ส าเนา- 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ 0988  / 2561 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 

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

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัคร 
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อให้เป็นไป 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559  เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 จึงประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณสมบัติทั่วไป 
 1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะในแต่ละคณะ  
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยต้องเรียนวิชา 

ด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
แผนการเรียนศิลป์ค านวณ 

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

 
 



 

-2- 
 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์) 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์) 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

 

3. โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 

- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

2. รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา และจ านวนที่รับ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) 
01927120501 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บธ.บ. 100 
01927120301 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน บธ.บ. 160 
01927120401 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รป.บ. 150 
01927120261 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วท.บ. 150 
01927120101 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 100 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) 
01928120101 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์) วท.บ. 100 
01928120201 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์) วท.บ. 100 
01928120301 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. 120 

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) 
01936120101 สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป) บธ.บ. 30 
01936120301 สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) บธ.บ. 30 
01936120201 สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการตลาด) บธ.บ. 30 

รวมทั้งสิ้น 1,070 
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3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.1  การสมัครออนไลน์ 
3.1.1  ดาวน์โหลดระเบียบการท่ีเว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ 

http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
3.1.2  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
3.1.3 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
3.1.4  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
3.1.5  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง   

หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
3.2 การสมัครด้วยตนเอง 

3.2.1  ดาวน์โหลดระเบียบการท่ีเว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ 
http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

3.2.2  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
3.2.3  สมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน –  

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th โดยทางมหาวิทยาลัยมีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

3.2.4  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

3.2.5  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง   
หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน  500  บาท  

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 - สอบสัมภาษณ์  ร้อยละ  100 

ในวันสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการเข้าเป็นนิสิต 
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6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th  หรือ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
 

7. การสอบสัมภาษณ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดให้วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้ 
7.1 สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

1) ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  

2) ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว  

3)  ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” สอบสัมภาษณ์  
ณ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

7.2 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง 

ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
2)  ใบแสดงผลการเรียน และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
3)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
5)  ส าเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 

หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับทุกฉบับ 
 
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
โดยผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือท่ีเว็บไซต์ 
http://www.sakaeo.buu.ac.th  หรือ http://regservice.buu.ac.th   หรือ http://e-admission.buu.ac.th  
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้รับประกาศไว้ 
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะก าหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอัน
สิ้นสุด 
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9. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่  26 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏ 
ในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 
10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่า 
เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา  และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ  ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  ประกาศ ณ วันที่   5  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
       
       (ลงชื่อ)             วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                                 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
          ส าเนาถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินาค 
  (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
        นักวิชาการศึกษา 
 

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

