
ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) 
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ   1.  ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
2. ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสนสิิต 62
3. ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
4. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038-102643 และ 038-102511, ต่อ 106

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี เวลา 
ดาวนโ์หลดระเบียบการสมัคร http://regservice.buu.ac.th 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562 - 

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

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
ธนาคารกรุงไทย และไปรษณีย์ 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562 
ตามเวลาเปิดท าการของ
ธนาคารและไปรษณีย์ 

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการช าระเงนิ 

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

หลังจากช าระเงิน 
3 วันท าการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครจากเว็บไซต ์
http://regservice.buu.ac.th  
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 0-38102721 

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562 - 

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

13 มิ.ย. 2562 16.00 น. เป็นต้นไป 

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ ์
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์  
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 

15 มิ.ย. 2562 08.00 – 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกและสอบสัมภาษณ ์

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

17 มิ.ย. 2562 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House - https://student.mytcas.com 17-18 มิ.ย. 2562 - 

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

20 มิ.ย. 2562 16.00 น. 

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

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


(ส าเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0578/2562 

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) โครงการรับตรง 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------- 

     ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
(TCAS รอบที่ 5) โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบรูพา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.1.3 ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1.1.1 – 1.1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการ 

สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม  
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 

2. การสมัครสอบคัดเลือก
2.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร
2.2  บันทึกข้อมูลการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th

ตั้งแต่วันที ่30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
2.3  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือที่ท าการไปรษณีย์ ทุกสาขา 

ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
2.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 500 บาท
3.2  ผู้สมัครน าใบสมัครไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือที่ท าการไปรษณีย์  

ทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
           หมายเหตุ   ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัคร
ที่มีการช าระเงินครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ และค่าธรรมเนียมการสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ  
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4.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงิน และการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
     4.1  ผูส้มัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงินแล้ว 3 วันท าการ 
     4.2  ส าหรับผู้ที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูล 
การสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจาก 
เว็ปไซต์ http://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 จนถึงวันสุดท้ายของ 
การสมัคร หากพ้นก าหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ (กรณีผู้สมัครยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  
ให้ท าการกรอกข้อมูลการสมัครใหม่) 
 
5.  การประกาศแผนผังที่นั่งสอบ 
        ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางเวบ็ไซต ์ 
http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป 
 
6.  รหัสสาขา สาขาวิชา วิชาสอบ และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  

รหัส 
สาขา 

คณะ / สาขาวิชา 
ชื่อ 

ปริญญา 
รหัส 

วิชาสอบ 
จ านวน 

รับ 
 

01906150302 
01906150402 
01906150502 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) (ภาคพิเศษ) 
นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) (ภาคพิเศษ) 
นิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) (ภาคพิเศษ) 

 
ศป.บ. 
ศป.บ. 
ศป.บ. 

 
01, 02 
01, 02 
01, 02 

 
25 
25 
25 

รวม 75 
 

7.  รหัสวิชา ช่ือวิชา วันเวลาที่สอบคัดเลือก และสิง่ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตวั 
7.1  รหัสวิชา ชื่อวิชา และวันเวลาที่สอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ เวลาที่สอบ 
01 วาดเส้นมัณฑณศิลป์ 15 มิถุนายน 2562 08.00 – 10.00 น. 
02 ความถนัดทางนิเทศศิลป์ 15 มิถุนายน 2562 10.10 – 12.10 น. 
 

7.2  สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE   
กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ  พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   
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10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
10.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่  

17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

12. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
12.1  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์

รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามท่ีปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
       12.2  ผู้รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิต 
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

13. การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เมษายน  พ.ศ.  2562 

  (ลงชื่อ)         สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  รักษาการแทน 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  

 ส าเนาถูกต้อง  

        (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

http://smartreg.buu.ac.th/

