
 
 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (ส าหรับผู้มีประสบการณ์ท างาน) 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

รายการ สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี เวลา 

ดาวนโ์หลดระเบียบการสมัคร http://regservice.buu.ac.th 3 - 17 ก.ค. 2561 - 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 4 - 17 ก.ค. 2561 - 

วิธีการช าระเงนิค่าธรรมเนียม
การสมัคร 

ธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณียท์ุก
สาขาทั่วประเทศ 

4. - 18 ก.ค. 2561 
ในเวลาเปิดท าการของ
ธนาคารและที่ท าการ

ไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
และข้อมูลการช าระเงนิ 

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

หลังจากช าระเงิน 3 
วันท าการ 

- 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ ์

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

20 ก.ค. 2561 16.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ ์ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 21 ก.ค. 2561 
ตามประกาศ

มหาวิทยาลยับูรพา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
เข้าศึกษา 

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

23 ก.ค. 2561 16.00 น. เป็นต้นไป 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อ 
เข้าศึกษา 

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

 
หมายเหตุ   1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  2. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

3. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท 

5. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมทางการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ 
อย่างต่อเนื่อง  ทางเว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   



-ส าเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   1084  /2561 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (ส าหรับผู้มีประสบการณ์ท างาน) 

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

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 0539/2559 เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (ส าหรับผู้มีประสบการณ์ท างาน) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.2 มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  (นับตามปีปฏิทิน) 
1.3 มีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (โดยต้องมีใบรับรองการท างานจากสถานที่ท างาน) 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย 
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หากปรากฎ

ในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 - 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที  
(ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด) 

 
2. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

2.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 2.3 การสมัครทางอินเตอร์เนตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินทางธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
 
3.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 

3.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน  500  บาท  
3.2 ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เนตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไปรษณีย์ 

ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยผู้สมัคร 
ต้องเก็บใบสมัครส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  



-2- 
 

3.3 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงิน ทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th 
หรือ http://regservice.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 

 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีการช าระเงิน 
                 ครัง้สุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
4. รหัสสาขา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ปริญญา จ านวนรับ 

01921400402 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 

รป.บ. 
(การบริหารท้องถิ่น) 

60 

 
5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ  1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

    2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการ
รับเข้าเป็นนิสิต 

มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้ประกาศไว้  
หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
 
7. การสอบสัมภาษณ์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.  2561  
(เวลาและสถานที่สอบ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา) ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานดังนี้ 

7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2561 ที่ติดรูปถ่ายแล้ว 
 7.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

7.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
 7.4 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
 9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 9.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 
 9.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ 9.2 หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
10. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
http://smartreg.buu.ac.th วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้าย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มิถุนายน พ.ศ.  2561 

 
             (ลงชื่อ)              วิมลรัตน์  จตุรานนท์ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
        ส าเนาถูกต้อง 

    สุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์ 
(นายสุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์) 
     นักวิชาการศึกษา 
 


