ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการ
รับสมัคร
สมัครออนไลน์ และชาระเงิน
ค่าสมัคร

สมัครด้วยตนเอง และชาระเงิน
ค่าสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ
ข้อมูลการชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์

สถานที่
วันที่
ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์
- http://buuic.buu.ac.th
22 ก.พ. – 10 มิ.ย. 62
- http://regservice.buu.ac.th
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครที่เว็บไซต์
- http://regservice.buu.ac.th หรือ
22 ก.พ. – 10 มิ.ย. 62
- http://e-admission.buu.ac.th
2. ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
22 ก.พ. – 11 มิ.ย. 62
ทุกสาขาทั่วประเทศ
1. สมัครด้วยตนเอง ที่งานวิชาการ
22 ก.พ. – 10 มิ.ย. 62
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
22 ก.พ. – 11 มิ.ย. 62
ทุกสาขาทั่วประเทศ
- http://regservice.buu.ac.th
หลังจากชาระเงิน 3 วัน
- http://e-admission.buu.ac.th
ทาการ
ตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์
- http://buuic.buu.ac.th
14 มิ.ย. 62
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

เวลา
09.00 - 16.00 น.
ตามวันและเวลา
ทาการของธนาคาร
09.00 - 16.00 น.
ตามวันและเวลา
ทาการของธนาคาร
16.00 น.

สอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

15 มิ.ย. 62

08.30 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์

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

17 มิ.ย. 62

16.00 น.

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

https://student.mytcas.com

17 – 18 มิ.ย. 62

-

ตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์
- http://buuic.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 มิ.ย. 62
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th
27 มิ.ย. 62
หมายเหตุ
1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ ี่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 62

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ หมายเลข 038-102571 ต่อ 118

16.00 น.
-

-สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0380 / 2562
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ประเภทรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562
---------------------------ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
1. กรณีผ่านการศึกษาในประเทศ
1.1 สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สามารถติดต่อสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
1.2 สาเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
1.3 สาเร็จการศึกษาจาก General Education Development (GED)
2. ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ
2.1 ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องสอบผ่านเกรด 12
โดยมี Diploma และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา
2.2 ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศอังกฤษ ต้องสอบผ่าน General Certificate of
Education (GCE) จากโรงเรียนในประเทศสหราชอาณาจักร หรือที่ใช้เดียวกัน
- GCE ‘A’ Level จานวน 3 วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D และ E หรือ
- GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกันไม่ต่ากว่า
5 วิชาหลัก
2.3 ระดับ Form 6 จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี Certificate จาก New Zealand
Qualifications Authority (NZQA) แสดงการสาเร็จการศึกษาพร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า
5 วิชาหลัก
- ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ TOEFL-ITP (สามารถส่งภายหลังได้ โดยสามารถสมัครสอบ
ทีศ่ ูนย์สอบ TOEFL-ITP ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสมัครทางเว็บไซต์
http://buuic.buu.ac.th
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2. รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา และจานวนที่รับ
รหัสสาขา
01919540101
01919540201
01919540301
01919540401
01919540501
01919540601
01919540701
01919540801

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
ภาคปกติ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
ภาคปกติ
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ภาคปกติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
รวม

ชื่อปริญญา จานวนรับ
บธ.บ.

30

บธ.บ.

30

ศศ.บ.

15

ศป.บ.
บธ.บ.

6
9

บธ.บ.

30

บธ.บ.

15

ศศ.บ.

15
150

3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 การสมัครออนไลน์
3.1.1 ดาวน์โหลดระเบียบการที่เว็บไซต์ http://buuic.buu.ac.th หรือ
http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3.1.2 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
3.1.3 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3.1.4 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3.1.5 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง
หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3.2 การสมัครด้วยตนเอง
3.2.1 ดาวน์โหลดระเบียบการที่เว็บไซต์ http://buuic.buu.ac.th หรือ
http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3.2.2 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
3.2.3 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
หรือ http://e-admission.buu.ac.th โดยทางวิทยาลัยนานาชาติ มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
3.2.4 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3.2.5 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง
หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
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4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
4.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
4.2 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
- สอบสัมภาษณ์
ร้อยละ 100
ในวันสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการเข้าเป็นนิสิต

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://buuic.buu.ac.th หรือ
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

7. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพากาหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นวันสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้
7.1 สถานที่สอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
7.2 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2) ใบแสดงผลการเรียน และสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) และสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
5) สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับทุกฉบับ

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้รับประกาศไว้
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
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9. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สาเนาถูกต้อง
กิติ พูนแสงศิริ
(นายกิติ พูนแสงศิริ)
นักวิชาการศึกษา

