
-ส ำเนำ- 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 

รายการ สถานที่ วันที่ เวลา 

ดำวนโ์หลดระเบียบกำร 
ดำวนโ์หลดที่เว็บไซต ์
- http://regservice.buu.ac.th 

11 – 14 ก.ค. 62 - 

สมัครออนไลน ์
กรอกข้อมูลผู้สมัครที่เว็บไซต ์
- http://regservice.buu.ac.th 

11 – 14 ก.ค. 62 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบสัมภำษณ ์

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

14 ก.ค. 62 17.00 น. 

ช ำระเงินคำ่สมัคร 
อำคำร ศำสตรำจำรย์สชุำติ อุปถัมภ์  
มหำวิทยำลยับูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ห้อง 1101 

15 ก.ค. 62 08.30 – 12.00 น. 

สอบสัมภำษณ ์

ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
วิทยำเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
โดยให้ผู้เข้ำสอบเตรียมหลักฐำนดังนี้ 
1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต

ปีกำรศึกษำ 2562
2) ใบแสดงผลกำรเรียน
3) ใบเสร็จกำรช ำระค่ำสมัคร

15 ก.ค. 62 10.00 – 12.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำ 

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

15 ก.ค. 62 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อ 
เข้ำศึกษำ 

เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th 18 ก.ค. 62 - 

สมัครเข้ำหอพักมหำวิทยำลัย
บูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 

ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

18 ก.ค. 62 08.30 – 16.30 น. 

ปฐมนิเทศ 
ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

19 ก.ค. 62 08.30 – 16.30 น. 

หมายเหตุ 1. ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ

    มหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 62 หรือใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำใน TCAS รอบท่ี 1 – 5 แล้ว 
3. ค่ำสมัครคัดเลือก 500 บำท จะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม

- มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว โทร. 0 3726 1560 ต่อ 4053 
- งำนรับเข้ำศึกษำ โทร 0 3810 2643 
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0889  / 2562 

เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ครั้งที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2562 

---------------------------- 
ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว มีควำมประสงค์จะรับสมัคร 

บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ครั้งที่ 5 เพ่ือให้ 
เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำท่ี 0539/ 2559  เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 จึงประกำศ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ภำคปกติ) 
1.2 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ  

หรือระดับปริญญำตรี หรือสูงกว่ำทุกสำขำวิชำ ส ำหรับหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป 
(ภำคพิเศษ) 

1.3. ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
รหัสนิสิต 62 หรือใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำใน TCAS รอบที่ 1 – 5 แล้ว 

1.4 เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี 
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.6 มีคุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำของผู้เข้ำรับกำรศึกษำให้เป็นไปตำมท่ีคณะ/ สำขำวิชำก ำหนด 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

ทางธุรกิจ ภาคปกติ 
         - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
     2.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  

ภาคปกติ 
  - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ โดยต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 
     2.1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 

  - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
     2.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาคปกติ 
       - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
    2.1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ 
       - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
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    2.1.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ 

(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)  
เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-20.00 น. เปิดเรียนภำคต้น วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

      - ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 
หรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ ทุกสำขำวิชำ 

หมายเหตุ  มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หำกมี
ผู้รำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิตต่ ำกว่ำ 25 คน จะไม่เปิดกำรเรียนกำรสอนในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 ดังกล่ำว  
และมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว จะด ำเนินกำรจัดท ำเรื่องคืนเงินเฉพำะในส่วนของเงินค่ำรำยงำนตัว 
ให้เท่ำนั้น ส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท จะไม่คืนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   2.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์)   
         - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
         - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
         - สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภำพ

พืช  สรีรวิทยำของพืช  กำรปรับปรุงพันธุ์พืช  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช  หลักกำรผลิตพืช  เทคโนโลยีกำร
ขยำยพันธุ์พืช  เช่น  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน  พืชพลังงำนและเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน
ชีวมวล  กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร  กำรจัดกำรดินและปุ๋ย  เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช  โรคและแมลง
ศัตรูพืช  และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช  เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์  
น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว  
ดัชนีกำรเก็บเก่ียว  กำรรักษำคุณภำพ  คุณค่ำของโภชนำกำร  ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว  กำรจัดกำรใน
โรงคัดบรรจุ  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัย
มำใช้  เพ่ือลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตผลเกษตร  รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อ
ส่งออกและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 

   2.2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์) 
         - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
         - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
         - สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ  

ประกอบด้วย  กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์  เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์  
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  พืชอำหำรสัตว์  กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยีน้ ำนม  
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม  กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรค 
ในสัตว์  ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ  
และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 

แนวทางการประกอบอาชีพศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ ในสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร  
อำจำรย์หรือนักวิจัย  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนใน
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร 
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  2.2.3 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร   
         - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
         - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  6 ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
         - สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  

ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศำสตร์  และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร   
กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผน 
กำรทดลอง  นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร   
หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึง
กำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและ
ผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและควำมงำม  เช่น อำหำรเพ่ือสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำร
ทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
ควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทั้งใน 
หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับ
อำหำร  กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม   
นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกัน
คุณภำพ  กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 

2.3 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว   
   2.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการ 
         - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

 

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

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
3.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

4.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
 4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  4.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงินที่อำคำร ศำสตรำจำรย์สุชำติ อุปถัมภ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
วิทยำเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ห้อง 1101  ในวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 – 12.00 น. 
หมำยเหตุ   - มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 - สอบสัมภำษณ์  ร้อยละ  100 

ในวันสอบสัมภำษณ์มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไมเ่ป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต 

หมายเหตุ กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์ 
เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับ
ผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะก ำหนดไว้ และ 
ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6. 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. 100 
01927120401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ  รป.บ. 100 

01927120601 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
ภำคปกติ  

วท.บ. 100 

01927120702 
สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคพิเศษ  
(หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน) 

รป.บ. 50 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
01928120161 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มพืชศำสตร์ ภำคปกติ  วท.บ. 30 
01928120261 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มสัตวศำสตร์ ภำคปกติ  วท.บ. 30 
01928120361 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ วท.บ. 30 

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” 
01936120161 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป ภำคปกติ บธ.บ. 25 
01936120261 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มกำรตลำด ภำคปกติ  บธ.บ. 25 
01936120361 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ บธ.บ. 25 

รวมทั้งสิ้น 715 
 
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ ์
 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
โดยผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่เวลำ 17.00 น. เป็นต้นไป  
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8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้สอบสัมภำษณ ์วันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
โดยให้ผู้เข้ำสอบเตรียมหลักฐำนดังนี้ 
1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2562
2) ใบแสดงผลกำรเรียน
3) ใบเสร็จกำรช ำระค่ำสมัคร

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ผ่ำน 

กำรสอบสัมภำษณ์ สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่เวลำ 16.00 น. 
เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัว

ออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมท่ีปรำกฏใน
ประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมข้อ 1.1-1.2 ถือว่ำไม่มี
สิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

11. การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์ ในวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 

ประกำศ ณ วันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 (ลงชื่อ)          วิมลรัตน์   จตุรำนนท์ 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์ จตุรำนนท์) 

 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
  ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 ส ำเนำถูกต้อง 
    พรจันทร์  โพธินำค 
 (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 

 นักวิชำกำรศึกษำ

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

