
-ส ำเนำ- 
 
 
 
 
 

กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น (ส ำหรับผู้มีประสบกำรณ์ท ำงำน) 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  รอบที่ 2 
 

รำยกำร สถำนที ่ วัน/เดือน/ป ี เวลำ 

ดำวนโ์หลดระเบียบกำรรับ
สมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม 2562 - 

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

4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม 2562 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย หรือที่ท ำกำร
ไปรษณียไ์ทย ทุกสำขำทัว่ประเทศ 

4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม 2562 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 

ที่ท ำกำรไปรษณียไ์ทย 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงนิ 

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

หลังจำกช ำระเงิน  
3 วันท ำกำร 

- 

ประกำศผลผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ 
กำรสอบสัมภำษณ ์

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

5 เมษำยน 2562 16.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภำษณ ์ มหำวิทยำลยับูรพำ บำงแสน ชลบุร ี 7 เมษำยน 2562 09.00 – 16.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

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

22 เมษำยน 2562 16.00 น. เป็นต้นไป 

กำรรำยงำนตัวออนไลน ์
เพื่อเข้ำศึกษำ 

- http://smartreg.buu.ac.th 30 เมษำยน 2562 - 

 
หมำยเหตุ   ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

  
  



-ส ำเนำ- 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  2694   /2561 

เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น (ส ำหรับผู้มีประสบกำรณ์ท ำงำน) 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 รอบท่ี 2 
------------------------------------------------------------------ 

 
ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  

และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่องกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ  
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น (ส ำหรับผู้มีประสบกำรณ์ท ำงำน)  
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 รอบที่ 2 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
1.2 มีอำยุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  (นับตำมปีปฏิทิน) 
1.3 มีประสบกำรณ์ท ำงำนตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (โดยต้องมีใบรับรองกำรท ำงำนจำกสถำนที่ท ำงำน) 
1.4 มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หำกปรำกฎ 

ในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 - 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในกำร
คัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม จะต้องถูกถอนสภำพกำรเป็นนิสิตทันที  
(ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด) 

 
2. กำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

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

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 2.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เนตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช ำระเงินทำงธนำคำรกรุงไทย หรือ 
ไปรษณีย์ทกุสำขำท่ัวประเทศ ระหว่ำงวันที่  4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2562 

2.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
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3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครและกำรช ำระค่ำสมัคร 

3.1 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  
3.2 ผู้สมัครต้องน ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เนตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย หรือ 

ไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครต้องเก็บ 
ใบสมัครส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐำน เพื่อเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  

3.3 ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงิน ทำงเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th 
หรือ  http://regservice.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 

 

หมำยเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง  มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
 
4. รหัสสำขำ และจ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ 
 

รหัสสำขำ สำขำวิชำ ปริญญำ จ ำนวนรับ 

01921510602 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น 

รป.บ. 
(กำรบริหำรท้องถิ่น) 

30 

 
5. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

พิจำรณำจำกผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
หมำยเหตุ  1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมท่ี 

       สำขำวิชำก ำหนด 
         2. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำ 

        คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ        
        มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  
หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
6. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และสถำนที่สอบสัมภำษณ์  ในวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562  
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th 

 
 
 



ส ำเนำถูกต้อง 

สุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์ 
(นำยสุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์) 

นักวิชำกำรศึกษำ 
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7. กำรสอบสัมภำษณ์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ.  2562 
(เวลำและสถำนที่สอบ เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ) ให้ผู้เข้ำสอบเตรียมหลักฐำน  ดังนี้ 

7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2562 ที่ติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว แล้ว 
7.2 ใบรับรองกำรท ำงำนจำกสถำนที่ท ำงำน (ระบุระยะเวลำกำรท ำงำน) 

 7.3 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ ที่ระบุวันส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 

 7.5 ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ถ้ำมี) 
 
8. ประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ในวันที่ 22 เมษำยน  พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9. เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ  
 9.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมที่ปรำกฏ 
ในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 9.2 ผู้รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของ
มหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 
 9.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ 9.2 หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
10. กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ 
 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวเป็นนิสิตผ่ำนระบบรำยงำนตัวนิสิตออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
http://smartreg.buu.ac.th วันที่ 30 เมษำยน  พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏ 
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยต่อไป 
  

ประกำศ  ณ  วันที่   7    ธันวำคม  พ.ศ.  2561 
 

             (ลงชื่อ)               สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล 
                      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล) 
    ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ รักษำกำรแทน 
            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 

 


