
-ส ำเนำ- 
 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี)   
(TCAS รอบ 5)  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
หมายเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   ของมหำวิทยำลัยบูรพำ  รหัสนิสิต 61 

 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี                 
เวลา 

ดำวน์โหลดระเบียบกำร http://regservice.buu.ac.th 20 มิ.ย. 2561 - 

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

27 มิ.ย.-10 ก.ค. 2561 - 

วิธีกำรช ำระเงิน 
- ธนำคำรกรุงไทย 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

27 มิ.ย.-11 ก.ค. 2561 
ในเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงิน 

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

3 วันท ำกำร 
- 

แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล 
กำรสมัครจำกเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th/text/ 
edit-form1.pdf 
แล้ว  FAX  มำท่ีเบอร์  0-3810-2721 

27 มิ.ย.-10 ก.ค. 2561 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภำษณ์และตรวจ
ร่ำงกำย 

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

19 ก.ค. 2561 16.00  น. 

สอบสัมภำษณ์และ 
ตรวจร่ำงกำย 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  จังหวัดชลบุรี 21 ก.ค. 2561 09.00 น.-16.00 น. 

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

23 ก.ค. 2561 16.00 น. 

รำยงำนตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ 

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


-ส ำเนำ- 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   1112   /2561 

เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  ภำคพิเศษ (หลักสูตร 4  ปี)  
(TCAS รอบ 5) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) 
(TCAS รอบ 5)  มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  โดยกำรรับสมัครในปีกำรศึกษำนี้  
ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมัคร 
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 
2.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX (6 ภำคเรียน)  และผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) และผลคะแนนควำมถนัดทั่วไปและควำมทำงวิชำชีพ (GAT/PAT) 
(เฉพำะคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว และคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์) 

3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

 
2.2  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
 2.2.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  

-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  หรือเทียบเท่ำ 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  สำมำรถเลือกสมัครในรูปแบบที่ 1 (ใช้คะแนน O-net) หรือรูปแบบที่ 2 (ใช้คะแนน GAT) 

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่ำนั้น 
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 2.2.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  สำมำรถเลือกสมัครในรูปแบบที่ 1 (ใช้คะแนน O-net) หรือรูปแบบที่ 2 (ใช้คะแนน GAT) 

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่ำนั้น 
 2.2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  หรือเทียบเท่ำ 
-  สำมำรถเลือกสมัครในรูปแบบที่ 1 (ใช้คะแนน O-net) หรือรูปแบบที่ 2 (ใช้คะแนน GAT) 

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่ำนั้น 
 

2.3  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  

หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

 
 2.4  คณะศึกษาศาสตร์  (ภาคพิเศษ) 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
 แนวทางการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  จะไม่ได้รับใบประกอบวิชำชีพครู  แต่สำมำรถ 
ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้ในฐำนะบุคลำกรกำรศึกษำ  คือ  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
สำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เก่ียวกับกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชนโดยใช้สื่อผ่ำน  
กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง  วิทยุโทรทัศน์  หนังสือ  หนังสือพิมพ์  หรืองำนที่เก่ียวกับกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรตกแต่งภำพ ตัดต่อภำพ วิดีทัศน์ งำนผลิตสื่อกรำฟฟิก งำนถ่ำยภำพเพ่ือกำรศึกษำ เป็นต้น 
 ธรรมชาติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 นิสิตควรจะเป็นผู้ที่รัก  ชอบที่จะคิดสร้ำงสรรค์  ชอบท ำงำนกับสื่อประเภทวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์  กำรใช้กล้องถ่ำยภำพ  งำนกำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้ำงสรรค์งำนแปลกใหม่  มีควำมอดทน  
มำนะ  ปฏิบัติงำนหนักต่อเนื่องได้  กำรเรียนรู้จะเน้นกำรปฏิบัติจริงควบคู่กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
2.5  วิทยาลัยนานาชาติ  (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   

2.5.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  หลักสูตรนำนำชำติ   
มี 3 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 

1.  กลุ่มวิชำกำรตลำด 
2.  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
3.  กลุ่มวิชำกำรเงิน 
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2.5.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์   
หลักสูตรนำนำชำติ สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  หลักสูตรนำนำชำติ 

2.5.3 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร  หลักสูตรนำนำชำติ  
มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 

1.  กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
2.  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ 

หมายเหตุ  *  ข้อ 2.5.1-2.5.3  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
  ผู้มีควำมประสงค์สมัครในข้อ 2.5.1-2.5.3  ของวิทยำลัยนำนำชำติต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.30 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษได้ในระดับดี 
2.5.4 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ   

หลักสูตรนำนำชำติ  
  ผู้มีควำมประสงค์สมัครในสำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ หลักสูตรนำนำชำติ  
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.30 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี ซึ่งมีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิด 

ด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์อยู่ในระดับดี 
หมายเหตุ  *  ข้อ 2.5.4 ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 850,000  บำท  

พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบกำรเรียน โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนำยน-10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
3.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 27 มิถุนำยน-11 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

หมายเหต ุ   ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง  1  อันดับ/สาขาวิชา เท่านั้น 
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4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

  (1)  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  (GPAX)  6  ภำคเรียน 
          (ท่ีไม่รวมสัดส่วนคะแนน O-NET)   10-20%  
  (2)  คะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)  

และ/หรือ ผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ   80-90% 
(3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย   ผ่ำน / ไม่ผ่ำน  

 
หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยใช้วิธีกำรดังนี้ 
              2.1  ประมวลผลคะแนนจำก  GPAX  และคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) และ/หรือผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ ให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   2.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  2.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจ ำนวนรับ  โดยพิจำรณำ 

จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ   
(ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าล าดับสุดท้ายของจ านวนรับ  จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิสสอบสัมภาษณ์ 
และตรวจร่างกาย) 

     3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

     4.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัย 
จะพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  
ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
5.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 

ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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6. สาขาวิชา และจ านวนที่รับ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 

ชื่อ
ปร

ิญ
ญ

า 

GPAX 
10-20% 

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ
(O-NET) 80-90% 

คะ
แน

น 
GA

T 

% 

คะ
แน

น 
PA

T 

% จ านวนรับ 
01 

ภาษาไทย 
02 

สังคมฯ 
03 

ภาษาฯ 
04 

คณิตฯ 
05 

วิทย์ฯ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
01902271102 สำขำวชิำภำษำอังกฤษ ภำคพิเศษ ศศ.บ. 20 20 - 60 - - - - - - 10 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

01921270202 
สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป 
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net) 

รป.บ. 20 20 20 20 15 5 - - - - 15 

01921270212 
สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป 
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT) 

รป.บ. 20 - - - - - 85 80 - - 30 

01921270102 
สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net) 

รป.บ. 20 20 30 20 5 5 - - - - 12 

01921270112 
สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT) 

รป.บ. 20 - - - - - 85 80 - - 24 

01921270502 
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑติ ภำค
พิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net) 

ร.บ. 10 20 20 30 10 10 - - - - 20 

01921270512 
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑติ ภำค
พิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT) 

ร.บ. 10 - - - - - 85 90 - - 40 

01921270302 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net) 

น.บ. 20 20 30 20 5 5 - - - - 35 

01921270312 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT) 

น.บ. 20 - - - - - 85 80 - - 70 
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6. สาขาวิชา และจ านวนที่รับ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 

ชื่อ
ปร

ิญ
ญ

า 

GPAX 
10-20% 

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ
(O-NET) 80-90% 

คะ
แน

น 
GA

T 

% 

คะ
แน

น 
PA

T 

% จ านวนรับ 
01 

ภาษาไทย 
02 

สังคมฯ 
03 

ภาษาฯ 
04 

คณิตฯ 
05 

วิทย์ฯ 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
01922270861 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ภำคพิเศษ บช.บ. 10 - - - - - 85 50 PAT1 40 10 
01922270261 กลุ่มวิชำกำรตลำด ภำคพิเศษ บธ.บ. 10 - - - - - 85 50 PAT1 40 10 

01922270361 
กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 10 - - - - - 85 50 PAT1 40 10 

01922270761 
กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 10 - - - - - 85 50 PAT1 40 10 

01922270161 กลุ่มวิชำกำรจัดกำร ภำคพิเศษ บธ.บ. 10 - - - - - 85 50 PAT1 40 10 

01922270661 
กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 10 - - - - - 85 50 PAT1 40 10 

01922270461 
กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม  
ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 10 - - - - - 85 50 PAT1 40 10 

คณะศึกษาศาสตร์ 

01904270602 
สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
ภำคพิเศษ 

กศ.บ. 20 15 15 20 15 16 - - - - 80 

 
 



-7- 
6. สาขาวิชา และจ านวนที่รับ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 

ชื่อ
ปร

ิญ
ญ

า 

GPAX 
10-20% 

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ
(O-NET) 80-90% 

คะ
แน

น 
GA

T 

% 

คะ
แน

น 
PA

T 

% จ านวนรับ 
01 

ภาษาไทย 
02 

สังคมฯ 
03 

ภาษาฯ 
04 

คณิตฯ 
05 

วิทย์ฯ 
วิทยานานาชาติ 

01919270101 
สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและ
กำรท่องเที่ยวนำนำชำต ิภำคปกติ 

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 20 

01919270201 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 30 

01919270301 
สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร  
(กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิง
ธุรกิจ) ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 12 

01919270401 
สำขำวชิำนิเทศศิลป์และ 
กำรออกแบบ ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 15 

01919270501 
สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ  
(กลุ่มวิชำกำรเงิน) ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 5 

01919270601 
สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ  
(กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ) ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 30 

01919270701 
สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ  
(กลุ่มวิชำกำรตลำด) ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 15 

01919270801 

สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร  
(กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำร
เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์)  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 15 30 15 10 - - - - 15 

รวม 548 
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7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสเข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทำงเว็บไซต์ 

http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
เวลำ  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่  21 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่เวลำ 13.00 น.-16.00 น. ตำมสถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(3)  ใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT 
(4)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(5)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(6) ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 
9.  ประกาศผลขั้นสุดท้าย 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที่  23 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2561 เวลำ  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิสเพื่อเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏ 
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  25  มิถุนำยน พ.ศ.  2561 
 
             (ลงชื่อ)              วิมลรัตน์  จตุรำนนท์ 
                      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์  จตุรำนนท์) 
            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
          ส ำเนำถูกต้อง 
      พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
        นักวิชำกำรศึกษำ 

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

