
 
 

-ส ำเนำ- 
 

กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง) ครั้งที่ 4 
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

รายการ สถานที่ วัน/เดือน/ป ี เวลา 

ดำวน์โหลดระเบียบกำรรับสมัคร - http://regservice.buu.ac.th 11 - 23 มิถุนำยน 2562 - 

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

11 - 23 มิถุนำยน 2562 - 

วิธีกำรช ำระเงินค่ำสมัคร ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำท่ัวประเทศ 11 - 24 มิถุนำยน 2562 
ในเวลำเปิดท ำกำร 

ของธนำคำร 
 

ตรวจสอบข้อมลูกำรสมคัร 
และข้อมลูกำรช ำระเงิน 

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

หลังจำกช ำระเงิน  
3 วันท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ
สัมภำษณ ์

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

26 มิถุนำยน 2562 16.00 น.  

สอบสัมภำษณ ์ มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุ ี 28 มิถุนำยน 2562 ตำมประกำศ
มหำวิทยำลยั 

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

1 กรกฎำคม 2562 16.00 น.  

รำยงำนตัวยืนยันสิทธ์ิเพื่อ 
เข้ำศึกษำ - http://smartreg.buu.ac.th 10 - 11 กรกฎำคม 2562 - 

 
หมายเหตุ 1.  ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

 2.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท 
  3. สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม ทีค่ณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ โทร 0 3810 2369  
ต่อ 116 และ 170 และงำนรับเข้ำศึกษำ โทร 0 3810 2643 

  
  



-ส ำเนำ- 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ 0759  /2562 

เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง) ครั้งที่ 4 
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

------------------------------------------------------------------ 

 
ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  

และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่องกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ  
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต (เรียนเป็นปริญญำตรีใบที่สอง) ครั้งที่ 6 คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำวิชำอ่ืนที่ไม่ใช่สำขำวิชำนิติศำสตร์  
จำกสถำบันกำรศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

1.2 มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  
หำกปรำกฎในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 - 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัครคัดเลือก

จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม จะต้องถูกถอนสภำพกำรเป็น
นิสิตทันที (ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด) 

 
2. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

2.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
 2.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เนตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช ำระเงินทำงธนำคำรกรุงไทย  
ระหว่ำงวันที่  11 – 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

2.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
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3. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร
3.1 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท 
3.2 ผู้สมัครต้องน ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เนตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำทั่วประเทศ 

ระหว่ำงวันที่  11 – 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครต้องเก็บ ใบสมัครส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐำน  
เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  

3.3 ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงิน ทำงเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th 
หรือ  http://regservice.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง  มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
     ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

4. รหัสสาขา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา

รหัสสาขา สาขาวิชา ปริญญา จ านวนรับ 
01921430402 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคบัณฑิต น.บ. 30 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
พิจำรณำจำกผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

หมายเหตุ  1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 
2. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  
หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และสถำนที่สอบสัมภำษณ์  ในวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  

เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th 

7. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ.  2562 

(เวลำและสถำนที่สอบ เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ) ให้ผู้เข้ำสอบเตรียมหลักฐำน  ดังนี้ 
7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2562 ที่ติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว แล้ว 
7.2 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ ที่ระบุวันส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7.4 ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ถ้ำมี) 
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8. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ในวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัว
ออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมท่ีปรำกฏ 
ในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมข้อ 1.1  ถือว่ำไม่มี
สิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
10. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำผ่ำนระบบรำยงำนตัวนิสิต
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th วันที่ 10 – 11 กรกฎำคม พ.ศ.  2562 และปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยต่อไป 
  

ประกำศ  ณ  วันที่  6  มิถุนำยน  พ.ศ.  2562 
       
                (ลงชื่อ)          วิมลรัตน์   จตุรำนนท์ 
             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์ จตุรำนนท์) 
               รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                                  ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
      พรจันทร์  โพธินำค 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
      นักวิชำกำรศึกษำ 

 


