-สำเนำ-

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงิน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์

สถานที่
https://regservice.buu.ac.th
- https://regservice.buu.ac.th
- https://e-addmission.buu.ac.th
ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ

- https://regservice.buu.ac.th
- https://e-addmission.buu.ac.th
- https://regservice.buu.ac.th
- https://e-addmission.buu.ac.th
ห้อง LOG2-402 ชั้น 4
สอบสัมภำษณ์
อำคำรคณะโลจิสติกส์ 2 (อำคำร LOG2)
- https://regservice.buu.ac.th
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
- https://e-addmission.buu.ac.th
รำยงำนตัวออนไลน์
https://smartreg.buu.ac.th
เพื่อเข้ำศึกษำ
ห้อง LOG2-401 ชั้น 4
ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน
อำคำรคณะโลจิสติกส์ 2 (อำคำร LOG2)
อำคำรคณะโลจิสติกส์
เปิดเรียน

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
19 เม.ย.-27 พ.ค. 2562

เวลา
-

19 เม.ย.-27 พ.ค. 2562

-

19 เม.ย.-28 พ.ค. 2562

ตำมเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำรและ
ที่ทำกำรไปรษณีย์

หลังจำกชำระเงิน
3 วันทำกำร

-

3 มิ.ย. 2562

16.00 น. เป็นต้นไป

15 มิ.ย. 2562

09.00 น. เป็นต้นไป

5 ก.ค. 2562

16.00 น.

10-11 ก.ค. 2562

-

14 ก.ค. 2562

09.00 น. เป็นต้นไป

20 ก.ค. 2562

-

1. ปฏิทินกำรสมัครสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ตรวจสอบกำหนดกำรเปิดภำคเรียนในปฏิทินกำรศึกษำที่เว็บไซต์ https://reg.buu.ac.th
3. สำมำรถติดตำมข่ำวสำรกำรรับสมัครได้ทำง https://regservice.buu.ac.th และ
https://e-addmission.buu.ac.th หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะประกำศให้ทรำบโดยด่วน
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจำนวน 500 บำท
5. ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่คณะโลจิสติกส์ หมำยเลข 038-103102

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0581 /2562
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สำขำวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี คณะโลจิสติกส์
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี คณะโลจิสติกส์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ
1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจำกสถำบัน
กำรศึกษำใดมำก่อน
1.1.4 ไม่เคยต้องโทษตำมคำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดอันกระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ
1.1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
(สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำขำวิชำกำรบัญชี ฯลฯ)
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้และแม้จะได้รับการรายงาน
ตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที หรือแม้สาเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิก
ถอนปริญญาบัตรได้
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2. การสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ
https://e-addmission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 เมษำยน – 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
2.3 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 19 เมษำยน – 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
2.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ
ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยบูรพำจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
3.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ ในเวลำทำ
กำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 19 เมษำยน – 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
- ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-addmission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 19 เมษำยน – 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้
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5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปวส. และประสบกำรณ์กำรทำงำน
(ถ้ำมี) โดยผู้สมัครที่มีประสบกำรณ์ทำงำนจะได้รับพิจำรณำคัดเลือกเป็นลำดับต้นๆ
หมายเหตุ
1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรสอบคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. วันสอบสัมภำษณ์ให้นำหนังสือรับรองกำรทำงำนโดยระบุ ชื่อสถำนที่ทำงำน ระยะเวลำ
กำรทำงำนในสถำนที่แห่งนั้น และลงนำมของผู้มีอำนำจรับรอง (ถ้ำมี)
3. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรรับเข้ำ
เป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกกำรสอบสัมภำษณ์และคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะได้กำหนดไว้
และในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำ
ตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
01923650502

คณะ/สาขาวิชา
สำขำวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี
รวม

ชื่อปริญญา
บธ.บ.

จานวนรับ
100
100

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์
https://e-addmission.buu.ac.th และ https://regservice.buu.ac.th ในวันที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง LOG2-402 ชั้น 4 อำคำรคณะโลจิสติกส์ 2 (อำคำร LOG2)
พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2562
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน
(3) บัตรประจำตัวประชำชน
(4) หนังสือรับรองกำรทำงำน (ถ้ำมี)
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9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-addmission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

10. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 10 – 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ https://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
สหัทยำ รัตนะมงคลกุล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ รัตนะมงคลกุล)
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ รักษำกำรแทน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
ธเนษฐ คงเมือง
(นำยธเนษฐ คงเมือง)
นักวิชำกำรศึกษำ

