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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0531/2564 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 5) 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 4) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------- 

 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6   

 1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชาก าหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพำะสำขำ  ค ำแนะน ำก่อนกำรตัดสินใจสมัคร 
2.1  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี 
      2.1.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 

          2.1.1.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร  
      - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
     - ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการตลาด และมีทักษะการบริการ รวมถึงใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพได้ เช่น จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการจัดการด้านการตลาดและบริการ ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการด าเนินงานการตลาดและบริการ 
ในสถานประกอบการของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานประกอบการที่ต้อง 
ใช้ความรู้ด้านการตลาดและทักษะการบริการอยู่แล้ว  

     แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  เช่น งานขาย วางแผนการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์  
บริหารผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการจ าหน่าย วิจัยตลาด บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาดในธุรกิจบริการ  
งานบริการต่าง ๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

          2.1.1.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร  
     - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
     - ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การเงิน บัญชี และระบบ 

สารสนเทศทางธุรกิจได้เพ่ิมเติมความรู้และฝึกทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการในรายวิชาต่าง ๆ เช่น  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการจ าหน่าย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบการและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
การวินิจฉัยสถานประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ปฏิบัติการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยการน า 
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการและชุมชนมาฝึกการจัดการร้านค้าออนไลน์ การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  
(Project Base Learning) 

     แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท างานด้านการจัดการในองค์กร เช่น ขายออนไลน์ พัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น 
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  นอกจากนี้ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีผ่านรายวิชา เช่น ศิลปะ 
การพูดและการน าเสนอ ภาวะผู้น า การเจรจาต่อรองและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททาง 
สังคม ผ่านโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนส าเร็จการศึกษา และสามารถบูรณาการศาสตร์ 
บริหารธุรกิจกับศาสตร์ต่าง ๆ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะการท างานหลายด้าน  
อาทิ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / ด้านสื่อสังคมออนไลน์ / ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ /  
ด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน    

     หมำยเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชา  มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติ 
สหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

      2.1.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล 
     - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
     - บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล   

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู้ทาง 
ทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถในการประยุกต์การท างานด้านโปรแกรม   
การสื่อสารข้อมูล  และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร 
และท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาองค์การและประเทศ 
        บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล   
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ที่มีความรู้ทางทฤษฎี 
และการปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะความรู้ปฎิบัติทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูล การวางแผนและการพยากรณ์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล  
มีความสามารถในการประยุกต์การท างานด้านโปรแกรม  การสื่อสารข้อมูล  และการบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์ทางด้านวิทยาการข้อมูล  มีความสามารถในการสื่อสาร 
และท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ 
        แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   

      นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล นักวางแผนทางธุรกิจดิจิทัล นักวิเคราะห์ด้าน 
อัจฉริยะทางธุรกิจ นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ นักพัฒนาคลังข้อมูล ในภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
ขนาดใหญ ่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแล 
เครือข่าย  นักพัฒนาเว็บไซต์  และนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หมำยเหตุ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  มีโอกาสเข้าร่วม 
โครงการสหกิจศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านิสิต 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

      2.1.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
       บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  เป็นผู้มีความรู้ 
ด้านวิชาการ  มีความสามารถด้านปฏิบัติและการวิจัย  สามารถพัฒนาประยุกต์และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถในการท างานในปัจจุบันและในอนาคตที่มุ่งเน้น  
Smart officer, Smart researcher, Smart farmer, Smart agriculture และการตลาดสมัยใหม่ 
เพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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      2.1.3.1 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี 
และกำรจัดกำรไม้ผล 

- ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
- มุ่งศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การบริหารจัดการ 

การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตผลไม้คุณภาพและ 
พืชเศรษฐกิจอย่างแม่นย า (Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนารายวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ าถึง 
ปลายน้ า การผลิตผลไม้สู่การตลาดและการเพ่ิมมูลค่า ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและ 
พืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
แบบแม่นย า เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการดินและปุ๋ย เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน  
การวินิจฉัยโรคพืช การจัดการโรคพืชและแมลง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยกีารจัดการวัชพืช   
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการในโรงคัดบรรจุ  การเก็บรักษา  การขนส่ง  การจัดการผลิตผลสด 
เพ่ือส่งออก  กฎระเบียบและมาตรฐานของการน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ธุรกิจและการค้าออนไลน์  
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัด 
จันทบุรี มหานครผลไม้เมืองร้อน มีความร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกร แลภาคเอกชนที่ 
ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผลไม้ของไทย 
        2.1.3.2 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ 
และกำรออกแบบพืชอำหำร 

      - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
      - ศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืช  

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและอาหารสุขภาพ เพ่ือตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ 
ที่ให้ความส าคัญกับการเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ 
การสร้าง/ปรับปรุงและคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดเลือก 
เมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีวโมเลกุลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช การค้นหา 
ทรัพยากรและพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่านระบบฐานสารสนเทศขั้นสูง เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มี 
คุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งน ามาใช้ในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพตามหลักการของ  
functional food และ functional drink เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภค 
ยุคใหม่ พร้อมกันนี้กับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่กับสโลแกน “สร้างได้ ขายเป็น” กับ 
วางแผนการขายและท าการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง หรือการเข้าสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช  
พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการผลิตเป็น zero waste กับการแปรรูป/เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง 
ทางเกษตร และรักษา/ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบ าบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบการเรียน 
การสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน ทุกวิชาจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องราวให้บัณฑิตสามารถหยิบเอา 
ทุกกระบวนการการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
        แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   

      รับราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร  นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตร  เช่น  ฟาร์ม  สวน  ไร่  โรงงาน  ฯลฯ   
หรือท างานในภาคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

หมำยเหตุ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ 
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตาม 
เงื่อนไขของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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     2.1.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
    - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

        - ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาโลจิสติกส์ 
  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1) ด้านการจัดการโลจิสติกส์   
   - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการวางแผนการผลิต จัดซื้อ   
   - นักวิเคราะห์การจัดการโลจิสติกส์ 
   - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ คลังสินค้า 
   - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ศูนย์กระจายสินค้า 
   - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ควบคุมการขนส่งสินค้า 
   - เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
   - ผู้ประกอบการ 
2) ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ   

    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ตัวแทนน าเข้า-ส่งออก 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ วางแผนและปฏิบัติการท่าเรือ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ จัดซื้อ จัดหาระหว่างประเทศ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ฝ่ายขายต่างประเทศ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ประสานงานต่างประเทศ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้ช านาญการ ตัวแทนผู้ด าเนินพิธีการศุลกากร 
    - ผู้ประกอบการ 

 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ 
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และสามารถสอบมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์กับสถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ 

     2.1.5  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
    - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 
    - ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ รวมถึงการเข้าใจ 

วัฒนธรรมที่หลากหลาย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ 
งานอาชีพ 

      แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
      สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

ในภาครัฐและเอกชน  งานแปล  งานส านักงาน  และธนาคาร 
 หมำยเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   
เก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน ภาคต้นและภาคปลาย  
ภาคเรียนละ 18,000  บาท 
      2) นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ 
ศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 
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      2.1.6 สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
   - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
   - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

     - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 
     - มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
กระตือรือร้น  ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ   
ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับ 
การเปลี่ยนรูปองค์การไปสู่องค์กรอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพ้ืนฐานของ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ตลอดถึงการพัฒนาก าลังคนส าหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงาน 
อัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)   
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart Services)  การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart  
Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
       ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

      1.  นักออกแบบและพัฒนาปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือการเปลี่ยน 
รูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 

-  วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
-  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
-  เจ้าหน้าที่ท างานทางด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
-  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
-  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
-  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
-  นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล 
-  ผู้เชี่ยวชาญและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 

      2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
      3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษัท Start UP  

ด้านดิจิทัลเพ่ือรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House,  
Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้า  
หรือ Software House ทั่วไป 

2.2  คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
-  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

การจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ า  
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่ส าคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการศึกษาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรประมง มลภาวะทางทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และการฝึก 
ทักษะการปฏิบัติการใต้น้ า (SCUBA) 
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   2) กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
การผลิตสิ่งมีชีวิตในทะเล การจัดการฟาร์มทะเล เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยี 
การตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับ 
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเล  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล การจัดการประมง  การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
การส่งเสริมวิชาการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการด าน้ า 
 2.3  คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 

      2.3.1 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ 
    -  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า 
    -  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี 

      -  สาขานี้ศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ  
ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ การจ าแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น การสร้าง 
แบรนด์ การเจาะกลุ่มตลาด เทคนิคการสร้างสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต 
เครื่องประดับในอุตสาหกรรม มีความรู้ในกลไกลการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 

      แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ   
      สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักออกแบบ 

เครื่องประดับอุตสาหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น  
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  
นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือเข้าสู่สายงาน 
ด้านวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการ 
       หมำยเหตุ นิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ  
และผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการ 

      2.3.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
    -  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า 
    -  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี 
    -  สาขาวิชานี้ศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด โดยเน้นธุรกิจอัญมณี 

และเครื่องประดับ  การท าแผนธุรกิจ ความรู้พื้นฐานด้านอัญมณีศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์อัญมณี การประเมิน 
คุณภาพราคาเพชร การประเมนิราคาอัญมณีและเครื่องประดับ การเป็นผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน์  
การสร้างแบรนด์ และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 
       แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ   

      สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต าแหน่ง ผู้ประกอบการอัญมณี  เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์อัญมณี  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น 

      หมำยเหต ุนิสิตสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ  
และผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการ  
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      2.3.3 สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
    -  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า 
    -  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี 

      -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ  
เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยการสอนที่ 
ครอบคลุมตั้งแต่การก าเนิดอัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี การเผาพลอย การวิเคราะห์อัญมณี 
ด้วยเทคนิคพ้ืนฐาน และเทคนิคข้ันสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี เทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องกับ    อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ การออกแบบการเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิตเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีที่เหมือนกับกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
ในอุตสาหกรรมจริง ตลอดจนการออกแบบเครื่องประดับด้วยการวาดมือและด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน 
การออกแบบ นอกจากนี้ยังมีการสอนด้านการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น โดยหลักสูตรฯ  
จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติการ เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีพร้อมปฏิบัติงานได้จริง เมื่อส าเร็จการศึกษา 

      แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน  
เช่น 

      1.  นักวิเคราะห์อัญมณี 
      2.  นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
      3.  นักพัฒนาเทคนิคการผลิตเครื่องประดับ 
      4.  นักประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี 
      5.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต 
      6.  เจ้าของกิจการผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ 
      7.  ผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
      8.  ตัวแทนจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ 
      9.  อาชีพอิสระตามความต้องการ 
      หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถเลือกแผนการศึกษา 

แบบสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในภาคสุดท้ายของการเรียน 
 

3. กำรสมัครคัดเลือก 
 1)  ผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนในระบบ mytcas ก่อนท าการสมัครกับมหาวิทยาลัย  
โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2)  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
3)  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th  ระหว่างวันที่ 12 – 19   มิถุนายน พ.ศ. 2564 
4)  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ   

มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
 5)  หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

หมำยเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  
จะมีค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
ภาคเรียนละ 10,000 บาท 
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4. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   (6 ภาคเรียน)  10-20% 
4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) 80-90% 
หมำยเหตุ  1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชาก าหนด 
    2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบ 

ทุกวิชาที่ก าหนดเท่านั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาก าหนด  จะไม่สามารถ 
สมัครคัดเลือกได้  หากท าการสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือกให้ 

    3.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี้ 
          3.1  ประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GPA กลุ่มสาระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

         3.2  เรียงล าดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
        3.3  พิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล าดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล าดับ 

สุดท้ายของจ านวนรับแต่ละสาขาวิชา 
    4.  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร 

ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการเป็นนิสิต 
    ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอ 

สงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ไดป้ระกาศไว้  หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

5. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท 
  5.2  น าใบสมัครไปช าระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
และท่ีท าการไปรษณีย์ ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 (การช าระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
จะต้องช าระไม่เกินเวลา 23.29 น.)  
หมำยเหตุ   - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6. กำรตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร ข้อมูลกำรช ำระเงินและกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
 6.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  12 – 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 หากพ้นก าหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ 
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7.  คณะ สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 

รหัสสำขำ คณะ/สำขำวิชำ 

ชื่อ
ปร

ิญ
ญ

ำ 

GP
AX

 

GPA กลุ่มสำระ 

จ ำ
นว

นร
ับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งฯ

 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี 
10190220220101A0J0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ วท.บ. 20 15 20 10 10 25 40 

10190220220301A0J0006 
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกตแ์ละเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ภาคปกต ิ

วท.บ. 10 15 25 20 10 20 40 

10190220500401AAJ0006 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีและการจดัการไมผ้ล ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 15 10 20 10 25 80 

10190220500401ABJ0006 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และ การออกแบบพืชอาหาร 
ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 15 10 20 10 25 80 

10190220610801AAJ0006 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุม่วิชาการตลาดและ
บริการ ภาคปกต ิ

บธ.บ. 15 15 25 - 15 30 80 

10190220610801ABJ0006 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุม่วิชาการประกอบการ 
ภาคปกต ิ

บธ.บ. 15 15 25 - 15 30 80 

10190220611001A0J0006 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 180 
10190220902501A0J0006 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกต ิ ศศ.บ. 10 20 - - - 70 100 
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
10190221213001A0J0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกต ิ วท.บ. 30  - 20 30 -  20 15 
คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 
10190222213401A0J0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกต ิ วท.บ. 20 -  30 30  - 20 20 
10190222610801A0J0006 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 20 20  - 20 20 30 
10190222800101A0J0006 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกต ิ ศป.บ. 20 30 -  -  30 20 15 

รวม 760 
 

8.  ประกำศรำยชื่อผู้มีผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  21 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

9.  เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
9.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

9.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่ำ ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
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10.  กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ 
  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่  22  มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ    
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 


