
-ส ำเนำ- 
 
 

การคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

  

หมายเหตุ   ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

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

30 พ.ค. - 10 มิ.ย.2562 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
- ธนำคำรกรุงไทย 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

30 พ.ค. - 11 มิ.ย.2562 
ในเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงนิ 

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

หลังจำกช ำระเงิน 
ค่ำสมัคร 3 วันท ำกำร 

- 

แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 

ดำวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล 
กำรสมัครจำกเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th/text/ed
it-form.pdf  
แล้ว  FAX  มำที่เบอร์  0-3810-2721 

30 พ.ค. - 10 มิ.ย.2562 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบสัมภำษณ ์

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

14 มิ.ย. 2562 16.00  น. 

สอบสัมภำษณ ์ มหำวิทยำลยับูรพำ  จังหวัดชลบุรี 15 มิ.ย. 2562 13.00 น.-16.00 น. 

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

20 มิ.ย. 2562 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อ 
เข้ำศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 27 มิ.ย. 2562 - 

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


-ส ำเนำ- 
 

 
                                                                 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0691   /2562 

เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 
------------------------------------------------------------------- 

 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  
1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจำก
สถำบันกำรศึกษำใดมำก่อน 

1.4 ไม่เคยต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดอันกระท ำ 
โดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา  
2.1 คณะโลจิสติกส์ 
    2.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (หลักสูตรต่อเนื่อง)  

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-18.00 น.) 
    -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
2.2 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
    2.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ  

(จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตรภำคพิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อำทิตย์ 
    -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว 

จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
    -  ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
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    2.2.2  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ภาคพิเศษ (จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตร ภำคพิเศษ  
(4 ปี) เรียนวันจันทร์-อำทิตย์  

    -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  สำขำวิชำกำรบัญชี 
จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

    -  ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
2.3 คณะศึกษาศาสตร์ 
    2.3.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ   

คณะศึกษาศาสตร์ (จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตรภำคพิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อำทิตย์  
    -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำวิชำ 

จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
    -  ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 
3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

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

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภำคม - 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
3.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
หมายเหต ุ   ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้เพียง  1  สำขำวิชำ เท่ำนั้น 

 
4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  4.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม - 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
5. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-addmission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 5.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม - 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
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6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  6.1  เกรดเฉลี่ยสะสม  100% 

6.2  กำรสอบสัมภำษณ์   ผ่ำน / ไม่ผ่ำน 
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 
  2. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำร
รับเข้ำเป็นนิสิต 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกกำรสอบสัมภำษณ์และคุณสมบัติเฉพำะสำขำท่ีคณะได้ก ำหนดไว้  
และในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำ
ตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสิน 
ของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
คณะโลจิสติกส์ 
01923660502 สำขำวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี ภำคพิเศษ    บธ. .บ  5 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
01922660602 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ภำคพิเศษ    บธ. .บ  14 
01922660802 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภำคพิเศษ      บช .บ  4 

คณะศึกษาศาสตร์ 
01904660602 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ ภำคพิเศษ    กศ .บ.  25 

รวม 48 
 

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
เวลำ  16.00 น. เป็นต้นไป 

 

9.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่  15 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ตำมเวลำและสถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(4)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 
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10.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
เวลำ  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมข้อ 1.1 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
12.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  14  พฤษภำคม พ.ศ.  2562 
 

             (ลงชื่อ)               สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล 
                      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ  รัตนะมงคลกุล) 
    ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ รักษำกำรแทน 
            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
          ส ำเนำถูกต้อง 
      พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
        นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


