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ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) 
ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

2.  สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
- มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว  โทร. 037- 261560  

โทรสำร 037 - 261801 
- งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  

โทร. 038-102-643  และ  038-102-721 
  3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  

4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 62 
 
  

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 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

14 มิ.ย. 2562 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 15 มิ.ย. 2562 16.00  น. 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

17 มิ.ย. 2562 13.00 น.-16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House www.mytcas.com 17-18 มิ.ย. 2562 09.00 น. 

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

20 มิ.ย. 2562 - 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 27 มิ.ย. 2562 16.00 น. 
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-ส ำเนำ- 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   0720  /2562 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบที่ 5) 
ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว  (ครั้งที่ 3) 

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

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5) 
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ  วิทยำเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562   
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  หรือเทียบเท่ำ  ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะในแต่ละคณะ 

2. เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำของผู้เข้ำรับกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด

     1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว  
1.2.1.1 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ 

กำรค้ำชำยแดน 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
1.2.1.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป   

และสำขำวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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1.2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว   
1.2.2.1  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์)   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภำพพืช  

สรีรวิทยำของพืช  กำรปรับปรุงพันธุ์พืช  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช  หลักกำรผลิตพืช  เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์
พืช  เช่น  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน  พืชพลังงำนและเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนชีวมวล  
กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร  กำรจัดกำรดินและปุ๋ย  เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช  โรคและแมลง
ศัตรูพืช  และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช  เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ และกำรวิจัยทำงด้ำนพืช
ศำสตร์  น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อน
เก็บเก่ียว  ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว  กำรรักษำคุณภำพ  คุณค่ำของโภชนำกำร  ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว  
กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  และกำรน ำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมและทันสมัยมำใช้  เพ่ือลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตผลเกษตร  รวมทั้ง 
กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออกและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัย 
ของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 

1.2.2.2 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจท่ีส ำคัญ  ประกอบด้วย  

กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำรม์ปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธ์ุสัตว์  เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์  โภชนศำสตร์สัตว์
และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  พืชอำหำรสัตว์  กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยีน้ ำนม  กำรฟักไข่และ 
กำรจัดกำรโรงฟัก  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม  กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์  ธุรกิจ 
ปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ  และกำรวิจัย 
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 

แนวทางการประกอบอาชีพศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ ในสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรนส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร  
อำจำรย์หรือนักวิจัย  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนใน
ภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร 

1.2.2.3 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย

เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศำสตร์  และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัย
ตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคุณภำพ 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผน 
กำรทดลอง  นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร   
หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  
รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชีววทิยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรร
อุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์   
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เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยี
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภำพและควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบ
ฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำม
งำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

แนวทางการประกอบอาชีพศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทั้งใน 
หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับอำหำร  กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม   
นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกัน
คุณภำพ  กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 

1.2.3 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว  
1.2.3.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำร 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 

2. รหัสสาขา  ชื่อสาขาวิชา  และจ านวนที่รับ

รหัสสาขา สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
01927120101 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ บธ.บ. 100 
01927120261 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ วท.บ. 100 
01927120361 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน ภำคปกติ บธ.บ. 200 
01927120401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ รป.บ. 200 

01927120601 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
ภำคปกติ  

วท.บ. 100 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
01928120161 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มพืชศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 35 
01928120261 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มสัตวศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 35 
01928120361 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ วท.บ. 35 

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” 
01936120161 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป ภำคปกติ บธ.บ. 30 
01936120261 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มกำรตลำด ภำคปกติ บธ.บ. 30 
01936120361 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ บธ.บ. 30 

รวมทั้งสิ้น 895 
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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 
3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 
4.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
 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 
 

6.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 -  สอบสัมภำษณ์  ร้อยละ  100 

ในวันสอบสัมภำษณ์มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต 
หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

      2.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

     ในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ   
มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้   
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 14 

มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

8.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่ 15 มิถุนำยน  

พ.ศ. 2562  (เวลำและสถำนที่สอบ เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ) ให้ผู้เข้ำสอบเตรียมหลักฐำนดังนี้ 
1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2562 ที่ติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว แล้ว 
2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 
3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ที่รับรองส ำเนำถูกต้องจ ำนวน 1 ฉบับ 
4)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
5)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 
หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับทุกฉบับ 

 
9.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์   

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 17 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

10.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House   
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 17-18 มิถุนำยน  

พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
 
11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562   
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
12.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมข้อ 1.1 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
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13.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 27 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ   
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป  
 

ประกำศ  ณ  วันที่   21  พฤษภำคม พ.ศ.  2562 
       

ลงชื่อ            วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ 
          (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลรัตน์ จตุรำนนท์) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 

             ส ำเนำถูกต้อง 
          พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ   
 


