
 
 
 

การคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

  

หมายเหตุ   ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  
 
  

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

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

4-10 ก.ค.2561 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
- ธนาคารกรุงไทย 
- ที่ท าการไปรษณีย ์

4-11 ก.ค.2561 
ในเวลาเปิดท าการ
ของธนาคารและ 
ที่ท าการไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการช าระเงนิ 

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

หลังจากช าระเงิน 
ค่าสมัคร 3 วันท าการ 

- 

แก้ไขข้อมูลการสมัคร 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล 
การสมัครจากเว็บไซต ์
http://regservice.buu.ac.th/text/edit-
form.pdf  
แล้ว  FAX  มาที่เบอร์  0-3810-2721 

4-10 ก.ค.2561 - 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบสัมภาษณ ์

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

19 ก.ค.2561 16.00  น. 

สอบสัมภาษณ ์ มหาวิทยาลยับูรพา  จังหวัดชลบุรี 21 ก.ค.2561 13.00 น.-16.00 น. 

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

23 ก.ค.2561 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อ 
เข้าศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 26 ก.ค.2561 - 

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


-ส าเนา- 
 
                                                                 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่  1114   /2561 

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2561 
------------------------------------------------------------------- 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559  เรื่อง  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนสาธิต

อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออก 

จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน 
1.5 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิด 

อันกระท าโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
1.6 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชาก าหนด 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

 2.1 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ  (จัดการเรียนการสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตรภาค
พิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อาทิตย์ เปิดเรียนภาคต้น วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
   -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม 
 2..2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ  (จัดการเรียนการสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตร
ภาคพิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อาทิตย์ เปิดเรียนภาคต้น วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
   -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
 2..3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ภาคพิเศษ (จัดการเรียนการสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตร 
ภาคพิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อาทิตย์ เปิดเรียนภาคต้น วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
   -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี  
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3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
3.3  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย  และท่ีท าการไปรษณีย์  

ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
3.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีการช าระเงิน 

    ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 
    - ผู้สมัครสามารถสมคัรได้เพียง  1  สาขาวิชา เท่านั้น 

 
4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน  500  บาท  
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  5.1  เกรดเฉลี่ยสะสม  100% 

5.2  การสอบสัมภาษณ์   ผ่าน / ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้รับประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีคณะก าหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
01922370602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ    บธ.บ 30 
01922370402 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ    บธ.บ 15 
01922370802 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ      บช.บ 10 

รวม 55 
 
7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป 
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8.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ตามเวลาและสถานที่  ที่ปรากฏในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลการเรียน และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) ส าเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 

 
9.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที่  23 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา  และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

10.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ  (10.2)  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
11.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่  26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏ 
ในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   25   มิถุนายน พ.ศ.  2561 
       
       (ลงชื่อ)             วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                                 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          ส าเนาถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินาค 
  (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
        นักวิชาการศึกษา 
 


