
 

-ส ำเนำ- 

 
 
 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประเภทรับตรง โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 

 

 
หมายเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 61 
  3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  

 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 12-17 ก.ค. 61 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 12-17 ก.ค. 61 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ 12-18 ก.ค. 61 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร

ของธนำคำร 
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรช ำระเงิน 

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

หลังจำกช ำระเงิน 
3 วันท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

23 ก.ค. 61 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ ์

- คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
สอบสัมภำษณ์ที่ มหำวิทยำลัยบรูพำ  
วิทยำเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

24 ก.ค. 61 09.00 น.-12.00 น. 
- โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร ์
และบริหำรธุรกิจ”สอบสัมภำษณ์ที่
อำคำรวิทยำลัยพำณชิยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุ ี

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

25 ก.ค. 61 16.00 น. 

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

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


 

-ส ำเนำ- 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่ 1252  / 2561 

เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  
ประเภทรับตรง โดยมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ปีกำรศึกษำ 2561 

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

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำ 
ระดับปริญญำตรี ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยบูรพำท่ี 0539/2559  เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณสมบัติทั่วไป 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
ประจ ำคณะในแต่ละคณะ  
 2. เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี 
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 4. คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำของผู้เข้ำรับกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ (4 ปี) 

1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  

2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน 
- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ โดยต้องเรียนวิชำ 

ด้ำนคณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
3) หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.) สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป 

- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ 

5) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
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2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ (4 ปี) 

1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์) 
- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  

2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) 
- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  

3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  

 

3. โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ (4 ปี) 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำร 

- ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
 

2. รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา และจ านวนที่รับ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรปริญญำตรี ภำคปกติ (4 ปี) 
01927120501 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บธ.บ. 100 
01927120301 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน บธ.บ. 160 
01927120401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป รป.บ. 150 
01927120261 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วท.บ. 150 
01927120101 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บธ.บ. 100 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรปริญญำตรี ภำคปกติ (4 ปี) 
01928120101 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์) วท.บ. 100 
01928120201 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) วท.บ. 100 
01928120301 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร วท.บ. 120 

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” หลักสูตรปริญญำตรี ภำคปกติ (4 ปี) 
01936120101 สำขำวิชำกำรจัดกำร (กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป) บธ.บ. 30 
01936120301 สำขำวิชำกำรจัดกำร (กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ) บธ.บ. 30 
01936120201 สำขำวิชำกำรจัดกำร (กลุ่มวิชำกำรตลำด) บธ.บ. 30 

รวมทั้งสิ้น 1,070 
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3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.1.  ดำวน์โหลดระเบียบกำรท่ีเว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ 
http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12-17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

3.2  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.3 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12-17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
3.4  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำท่ัวประเทศ 

ระหว่ำงวันที่ 12-18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
3.5  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง   

หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก 
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 - สอบสัมภำษณ์  ร้อยละ  100 

ในวันสอบสัมภำษณ์มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต 
 
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 
 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
โดยผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th  ตั้งแต่เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป  
 

7. การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำก ำหนดให้วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เป็นวันสอบสัมภำษณ์ รำยละเอียดดังนี้ 
7.1 สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

1) ผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ สอบสัมภำษณ์  
ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว  

2) ผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สอบสัมภำษณ์ ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
วิทยำเขตสระแก้ว  

3)  ผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์ โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ” สอบสัมภำษณ์  
ณ อำคำรวิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ ชั้น 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 
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7.2 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรูปถ่ำยหน้ำตรง 

ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว และถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
2)  ใบแสดงผลกำรเรียน และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
3)  บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
4)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
5)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับทุกฉบับ 
 
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิต ในวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
โดยผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th    
หรือ http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้ 
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอัน
สิ้นสุด 

 

9. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  26 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏ 
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
  ประกำศ ณ วันที่  10  กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
       
             (ลงชื่อ)               สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล 
                      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล) 
    ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ รักษำกำรแทน 
            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
          ส ำเนำถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
        นักวิชำกำรศึกษำ 
 

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

