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ปฏิทินการสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
หมายเหตุ 1.  ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

 2.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท 
3.  ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ 
    มหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 62 หรือใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำใน TCAS รอบท่ี 1 – 5 แล้ว 

  4. สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม ที่งำนรับเข้ำศึกษำ โทร 0 3810 2643 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี  เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 11-23 มิ.ย. 2562 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 11-23 มิ.ย. 2562  

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ 

ทั่วประเทศ 
11-24 มิ.ย. 2562 

ในเวลำเปิด 
ท ำกำรของธนำคำร 

ตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงนิ 
ค่ำสมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน 
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

26 มิ.ย. 2562 16:00 น. 

สอบสัมภำษณ ์ มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 28 มิ.ย. 2562 
ตำมประกำศ
มหำวิทยำลยั 

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

1 ก.ค. 2562 16:00 น. 

ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต ์
http://smartreg.buu.ac.th 

10-12 ก.ค. 2562 
ตำมประกำศของ

มหำวิทยำลยั 

รำยงำนตัวยืนยันสทิธิ์เพื่อ 
เข้ำศึกษำ 

 http://smartreg.buu.ac.th 10-11 ก.ค. 2562 - 
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0754  /2562 

เรื่อง  กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  โครงกำรรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

--------------------------------------------------------------------- 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  และผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ตำมที่สำขำวิชำก ำหนด
ไม่รับผู้ที่มวีุฒิเทียบเท่ำ (ยกเว้นคณะศิลปกรรมศำสตร์ รับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่ำ) 

1.2 จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ  รหัส  62 หรือใช้สิทธิ์ 
เข้ำศึกษำใน TCAS รอบที่ 1 – 5 แล้ว 

1.3  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน  GPAX,  ผลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอำยุ  (มีอำยุ 2 ปี) 
1.4  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.5  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.6  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.6 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัคร 

คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม 
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที 
 
2. ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 

2.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
  1)  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1) ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
1.2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
1.3) ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
1.4) ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

  2) ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ำยแรง  ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ   
เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึก 
ให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี้ 

     2.1) มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     2.2) มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (severe 

neurosis)  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ antisocial  personality  หรือ  borderline  
personality  รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 
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     2.3)  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร 
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

     2.4) โรคไม่ติดต่อ  หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
2.4.1)  โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 

3  ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้ 
2.4.2)  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร  และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม 
2.4.3)  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร 
2.4.4)  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
2.4.5)  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

     2.5) ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
     2.6) หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติ 

ทำงประสำทและกำรได้ยิน  (sensorincural  hearing  loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
    2.7) ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

2.7.1)  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 
2.7.2)  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ ำกว่ำ  6/24   
2.7.3)  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

     2.8) โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร 

สอบสัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
 3) ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำ (โคยประมำณ) 

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ภำคปกติ 

23,670  บำท 216,670  บำท 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) ภำคปกติ 

2,000  บำท 

800,000  บำท 
อัตรำเหมำจ่ำย จ ำนวน 10 ภำคำรศึกษำ 
- ภำคต้นและภำคปลำย  
  ภำคเรียนละ 85,000 บำท 
- ภำคฤดูร้อน 60,000 บำท 
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2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำจีนในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

2.2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

2.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  1) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1) ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
  1.2) ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพทำงศิลปกรรมศำสตร์ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตำบอดสีชนิดรุนแรง 
(2)  โรคเรื้อน 
(3)  โรคจิตต่ำง ๆ 
(4)  วัณโรคในระยะอันตรำย 
(5)  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
(6)  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

   (7)  โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำย
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย
เพ่ิมเติมได้ 
 

3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
       3.1  ผู้สมคัรต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
       3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่  11-23 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

3.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการช าระเงิน 
       4.1  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบคัดเลือก จ ำนวน 500 บำท  
       4.2  ผู้สมัครต้องน ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 11-24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครต้องเก็บ ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐำน เพ่ือเข้ำรับ 
กำรสอบสัมภำษณ์ 
       4.3  ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงิน ทำงเว็บไซต ์
http://e-admission.buu.ac.th และ http://regservice.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร  
หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 

       ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
       5.1  องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

(1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)   ร้อยละ 10-20 
(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT   ร้อยละ 80-90 

 (3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
หมายเหตุ  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะ
สำขำตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 
       5.2  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 

      5.2.1  ประมวลผลคะแนนจำก  GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 
       5.2.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
       5.3  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับ
กำรสอบสัมภำษณ์ 
       5.4  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  มหำวิทยำลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำน
เกณฑ์ตำมท่ีคณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

6.  รหัสสาขา สาขาวิชา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  

รหัสสาขา สาขาวิชา ปริญญา GPAX GAT PAT % จ านวนรับ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

01901260111 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ภำคปกติ 

พย.บ. 20 50 PAT2 30 20 

01901260211 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) ภำคปกติ  

พย.บ. 20 50 PAT2 30 10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
01902260701 สำขำวิชำภำษำจีน ภำคปกติ ศศ.บ. 10 40 PAT7.4 50 10 
01902261401 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ภำคปกติ  ศศ.บ. 20 80 - - 30 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

01906260101 
สำขำวิชำกรำฟิกอำร์ตและกรำฟิก
มีเดีย ภำคปกติ  

ศป.บ. 20 10 PAT6 70 5 

01906260601 
สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์  
ภำคปกติ  

ศป.บ. 20 10 PAT6 70 5 

01906260701 
สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตร 2 ภำษำ) ภำคปกติ  

ศป.บ. 20 10 PAT6 70 5 

รวม 85 
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7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
8.  สอบสมัภาษณ ์
      มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  
ตั้งแต่เวลำ 09.00-12.00 น. ตำมสถำนที่ท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

 (1)  ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว   
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 
(3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562   

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมข้อ 1.1 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
11.  การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำเข้ำร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันที่ 10-12 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
โดยดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th 
12.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์ ในวันที่ 10-11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  6   มิถุนำยน พ.ศ.  2562 

 
                (ลงชื่อ)          วิมลรัตน์   จตุรำนนท์ 
             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์ จตุรำนนท์) 
               รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                                  ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
        ส ำเนำถูกต้อง 
    พรจันทร์  โพธินำค 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
      นักวิชำกำรศึกษำ 

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

