
 

-ส ำเนำ- 
 

 

 

  
 

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคพิเศษ มหาวทิยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
หมายเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   ของมหำวิทยำลัยบูรพำ  รหัสนิสิต 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 ์ มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 24 ก.ค. 61 09.00 น. 

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 
ที่  1253  / 2561 

เรื่อง กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรง คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
ภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

                                                  ........................................   
 

      ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำท่ี 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรง  
คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์  ภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีรำยละเอียด 
วิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  

หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
1.2  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 
1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.4  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตด้วยเหตุถูกไล่ออกจำก 

สถำบันกำรศึกษำใดมำก่อน 
 1.5  ไม่เคยต้องโทษตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดของศำลให้จ ำคุกเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิด 
อันกระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดอันลหุโทษ 
 1.6  ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตำบอดสี 
 

2. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
2.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12-17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
2.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 12-18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
2.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

หมายเหต ุ   ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง  1  อันดับ/สาขาวิชา เท่านั้น 
 

3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
3.1  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม (6 ภำคเรียน)  ผ่ำน/ไม่ผ่ำน    
3.2  ผลคะแนน O-NET     ร้อยละ 100 
3.3  ผลกำรสอบสัมภำษณ์     ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
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หมายเหตุ   1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรสอบคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ตำมมหำวิทยำลัยก ำหนด 
  2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรดังนี้   
   2.1 พิจำรณำจำกผลคะแนน O-NET ให้เป็น 100% 
   2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตำบอดสี 
   2.3 เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
   2.4 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ตำมจ ำนวนรับ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้ 
คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุดเป็นล ำดับแรก จนถึงผู้ที่ได้รับคะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับ และต้องไม่เป็น 
ผู้ตำบอดสี (ผู้ที่มีคะแนนต่ ำกว่ำล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับ จะถือว่ำไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์) 
  3. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำร
รับเข้ำเป็นนิสิต 
  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกคะแนน O-NET และผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องไม่เป็น 
ตำบอดสี ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ 
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
   
4.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 

ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
5. รหัสสาขา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา สาขาวิชา ปริญญา 

คะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 

จ านวนรับ 03 
ภาษาฯ 

04 
คณิตฯ 

05
วิทย์ฯ 

01933410162 สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  
กลุ่มภูมิศำสตร์ ภำคพิเศษ วท.บ. 30 35 35 50 

01933410262 
สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  
กลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์  
ภำคพิเศษ 

วท.บ. 30 35 35 50 

 รวม 100 
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6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่เวลำ 16.00 น. 
 

7.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่เวลำ 13.00 น.-16.00 น. ตำมสถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(3)  บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(4)  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 

 

8.  ประกาศผลขั้นสุดท้าย 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ 

http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที่  25 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2561 เวลำ  16.00 น. เป็นต้นไป 
 

9.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 
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)              วิมลรัตน์  จตุรำนนท์ 
                      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์  จตุรำนนท์) 
            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
            ส ำเนำถูกต้อง 
         พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
        นักวิชำกำรศึกษำ 


