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กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต ภำคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง) 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 4) 
 

 
หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท 
  3.  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038-102643 และ 038-102721 

4.  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 

ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 18 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2563 - 

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

18 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2563 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ 

18 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2563 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

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

9 มิ.ย. 2563 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 10-11 มิ.ย. 2563 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2563 
เปิดภำคเรียน 4 ก.ค. 2563 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0510 /2563 

เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต ภำคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง)  

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 4) 
------------------------------------------------------------------ 

 
ในปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  

และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่องกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  
ภำคบัณฑิต ภำคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง) คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ครั้งที่ 4) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำวิชำอ่ืนที่ไม่ใช่สำขำวิชำนิติศำสตร์  
จำกสถำบันกำรศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

1.2 มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  

หำกปรำกฎในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 - 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัครคัดเลือก 
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม จะต้องถูกถอนสภำพ 
กำรเป็นนิสิตทันที (ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด) 

 
2. การสมัครคัดเลือก 
 2.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 18 พฤษภำคม - 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

2.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
หมายเหตุ  1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 

       ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
    2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง

มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
ภาคเรียนละ 10,000 บาท 
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3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  3.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 18 พฤษภำคม - 5 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 18 พฤษภำคม - 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 
5. รหัสสาขา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ปริญญา จ านวนรับ 

10190108901001O0Z6 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคบัณฑิต 
ภำคพิเศษ 

น.บ. 10 

รวม 10 
 

หมายเหตุ  1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 
    2. มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  

หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

6. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 มิถุนำยน  

พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th  
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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7. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
7.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

7.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

8. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำในวันที่  10-11 มิถุนำยน   
พ.ศ. 2563  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  7  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

              ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
         ส ำเนำถูกต้อง 
     พรจันทร์  โพธินำค 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
 
 


