
 

-ส ำเนำ- 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๑๖๐/ ๒๕๕๗ 

เร่ือง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ คร้ังที่ ๑ 

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

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) และภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการศึกษา) ประเภทรับ
ตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยา
เขตสระแก้ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  จึง
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) และภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการศึกษา) 
ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑. ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะในแต่ละคณะ  
 ๒. เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติดี 
 ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๔. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 
 

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ 
๑. คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

๑.๑ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) 
๑.๑.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - ค านวณ หรือแผนการเรียนที่เก่ียวข้อง 

๑.๑.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในทุก

แผนการเรียน  
๑.๑.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ใน
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – ค านวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเรียนวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

 
      



 

-๒- 
 

๑.๑.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในทุก

แผนการเรียน 
๑.๑.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่าในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - ค านวณ หรือแผนการเรียนที่เก่ียวข้อง 

๑.๑.๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าใน

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือแผนการเรียนที่เก่ียวข้อง 
๑.๒ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) 

๑.๒.๑  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา 
๑.๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา และมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๒.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา และมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 
๒. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

๒.๑ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) 
๒.๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ – ค านวณ หรือแผนการเรียนที่เก่ียวข้อง  

      ๒.๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง  
๒.๒  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เทียบโอนผลการเรียน) 

๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 



 

 - ๓ – 
 

๓. โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”  (เรียนที ่มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี) 
๓.๑ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) 

๓.๑.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 
เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่าในทุกแผนการเรียน 
หมำยเหตุ เมื่อหอพักนิสิต ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ นิสิตของ
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ จะต้องกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 
๒. จ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์   
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)   จ านวน   ๘๐ คน 
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)  จ านวน   ๘๐ คน 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ.) จ านวน   ๘๐ คน 
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)    จ านวน ๑๐๐ คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)   จ านวน   ๖๐ คน  
- สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) จ านวน   ๖๐ คน  

    หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) 
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)    จ านวน  ๘๐ คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)   จ านวน  ๔๐ คน 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)   จ านวน  ๕๐ คน 

รวม     จ ำนวน ๔๖๐ คน 
 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร   
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)    จ านวน  ๖๐ คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (วท.บ.)  จ านวน  ๖๐ คน 

    หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (เทียบโอนผลการเรียน) 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)    จ านวน  ๒๐ คน 

รวม     จ ำนวน ๑๔๐ คน 
 

โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”  เรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
    หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) 
- สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.)     

o กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป   จ านวน    ๔๐ คน 
o  กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  จ านวน    ๔๐ คน 
o  กลุ่มการตลาด     จ านวน    ๔๐ คน 

รวม      จ ำนวน   ๑๒๐ คน 
 
 
 



 

- ๔ – 
 
๓. ขั้นตอนกำรรับสมัคร 

๓.๑  ขอรับใบสมัครได้ที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครที่เว็บไซต ์
http://www.sakaeo.buu.ac.th ต ั้งแตว่ันที่ ๒๐ ก.พ.-๑๒ มี.ค. ๕๗ 

๓.๒ ศึกษาระเบียบการและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (ตามรายละเอียดในข้อ ๔)  
๓.๓ การส่งใบสมัคร 

๓.๓.๑ สมัครด้วยตนเอง  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ๒๐ ก.พ.-๑๒ 
มี.ค. ๕๗ ที่งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

๓.๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ  
มาท่ี “งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เลขที่ ๒๕๔ หมู่ ๔ ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐” รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๕๐๐ บาท โดยสั่งจา่ยธนาณัติในนามของ        
นางสาวจุไรรัตน์ พยัฆศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เลขท่ี ๒๕๔ หมู่ ๔ ต าบลวัฒนานคร             
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.พ.-๑๒ มี.ค. ๕๗  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น
ส าคัญ)  
หมายเหตุ  -  เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งเป็นแบบด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้เพ่ือความรวดเร็วและป้องกันการสูญหาย 

- มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในทุกกรณี  
 

๔. หลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร 
๔.๑ ใบสมัครประเภทรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
๔.๒ รูปถ่ายติดใบสมัคร โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
๔.๓ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนถึงภาคเรียนสุดท้าย  

จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ ใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 ให้ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ โดยมีรายการตรวจดังนี้ ตรวจร่างกายเบื้องต้น (Check up)   
และเอกซเรย์ปอด 

๔.๗ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 

๕. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสอบคัดเลือก 
ค่าสมัครสอบคัดเลือก (ท้ังการสมัครด้วยตนเองหรือการสมัครทางไปรษณีย์) จ านวน ๕๐๐ บาท 

 
๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๗ โดยผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือที่เว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ
โทรศัพท์ ๐๓๗ - ๒๖๑๕๕๙ - ๖๐ ต่อ ๑๐๖  



 

- ๕ - 
 
 

๗. กำรสอบสัมภำษณ์ 
ผู้ทีม่ีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จะตอ้งเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มาด้วย 

(เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  
จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน  
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) 
  
๘. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๗ 
โดยผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือท่ีเว็บไซต์ 
http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือโทรศัพท์ ๐๓๗ - ๒๖๑๕๕๙ - ๖๐ ต่อ ๑๐๖  
 
๙. กำรรำยงำนตัว 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จะต้องมารายงานตัวการเข้าเป็นนิสิตใหม่และช าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ ๒๒ 
มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

(เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ภาคปกติ ที่ประสงค์จะเข้า
ศึกษาต่อในโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  จะต้องมารายงานตัวการเข้าเป็นนิสิตใหม่
และช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร.) มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
 
๑๐. หลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัว 

๑๐.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนถึงภาคเรียนสุดท้าย 

 ๑๐.๓ ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๔ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๕ รูปถ่ายสี เพื่อท าบัตรนิสิต โดยแต่งเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาหรือสวมเสื้อเชิ้ตขาว  
 (ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียน/ นักศึกษาในสถาบันเดิม) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 

หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 



 

- ๖ - 
 
๑๑. เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ในวันเปิดภาคเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องน าใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงที่แสดงถึง 
การจบหลักสูตรการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ มาส่งให้งานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง 
ภาคปกติ ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  มาส่งให้งาน
วิชาการ โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งหากปรากฏว่าในวันเปิดภาคเรียน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม จะถือว่า
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       
      (ลงชื่อ)          เสรี ชัดแช้ม 

(รองศาสตราจารย์เสรี ชัดแช้ม) 
                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
      ส าเนาถูกต้อง  
 

     ภัทรภร ธรรมมะ 
 

  (นางภัทรภร ธรรมมะ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



 

 
 

ปฏิทินรับสมัครคัดเลือกบคุคลเข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำเขตสระแก้ว 

 

รำยกำร สถำนที ่ รับตรงสระแก้ว เวลำ 
การขอรับใบสมัคร ดาวโหลดที่เว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ

ขอรับใบสมัครได้ที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
๒๐ ก.พ.-๑๒ มี.ค. ๕๗ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

การส่งเอกสารการสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ๒๐ ก.พ.-๑๒ มี.ค. ๕๗ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

สอบสัมภาษณ์ 
ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือท่ีเว็บไซต์ 

http://www.sakaeo.buu.ac.th 
๑๓ มี.ค. ๕๗ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว   
(เฉพาะโครงการจัดตั้ง”คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกจิ” สอบสัมภาษณ์ ณ 

อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี) 

๑๖ มี.ค. ๕๗ ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ประกาศผลขั้นสุดท้าย ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือท่ีเว็บไซต์ 
http://www.sakaeo.buu.ac.th 

๒๐ มี.ค. ๕๗ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

รายงานตัว ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
(เฉพาะโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” รายงานตัว ณ 

อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร.) มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน ชลบุรี) 

๒๒ มี.ค. ๕๗ ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

 
หมำยเหตุ   * หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) รับสมัครครั้งที่ ๑ เนื่องจากเร่ิมเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๕๗ ซ่ึงจะเปิดเรียน ๒๕ มี.ค. ๕๗ 

* หลักสตูรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) รับสมัครครั้งที่ ๒ เร่ิมเรียนในภาคเรียน ๑/๒๕๕๗ ซ่ึงจะเปิดเรียนประมาณเดือนสิงหาคม ๕๗ 
 * หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) หากมีนิสิตสมัครและรายงานตัวไม่เกิน ๒๕ คนขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่เปิดสาขาวิชาดังกลา่ว และอาจเปิดในภาคการศึกษาต่อไป 

* หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ วทิยาเขตสระแกว้ จะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป 

*เมื่อหอพักนิสิต ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ นิสิตของโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกจิ จะต้องกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลยับูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว 

 


