
ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2555 
รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน /ปี   

รอบ  2 
เวลา 

ระเบียบการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
http://www.chanthaburi.buu.ac.th
หรือติดต่อ งานทะเบียนและสถิตินิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
โทรศัพท์  039-310000 ต่อ 1609-10 
มือถือ 083-1118205 

 
วันที่ 21 – 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 
- 

สมัครด้วยตนเอง ห้อง S104 อาคาร 100 ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต จันทบุรี 

วันที่ 21 – 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

จันทร์ – ศุกร์   
เวลา 8.30-16.30 น. 

(ทุกวัน) 
สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครจาก เวบไซต ์ 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th  
และส่งมาที่ งานทะเบียนและสถิตินิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   
57หมู่ 1 ถนนชลประทาน ต าบลโขมง  
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 

วันที่ 21 – 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบสัมภาษณ์ 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th
และ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศร-ี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่  28  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 

เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี 

วันที่  29 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555 

เวลา 9.00-12.00 น. 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
 การสัมภาษณ์ 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th
และ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่  30 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555 

เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป 

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี

วันที่ 31 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555 

เวลา 9.00-12.00 น. 

หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ งานทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุร ี โทรศัพท์  039-310000 ต่อ 1609-10 มือถือ 083-1118205 โทรสาร 039-310128   
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-  ส าเนา  - 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   0334/2555 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประเภทรับตรง 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2555 
  
 

ในปีการศึกษา  2555  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์ 
จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประเภทรับตรง  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี  
จึงประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  4  ปี  ประเภทรับตรงโดยคณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี  ประจ าปีการศึกษา  2555  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 
1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  
1.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา   

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าเร็จการศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้าน   
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการประยุกต์การท างานด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และ  
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้  
เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาองค์การและประเทศ   
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    2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ  แผนการเรียนศิลป์ (ค านวณ)  

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
เป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศควบคู่กัน   พร้อมทั้งมีความสามารถ  
ในการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์  ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ  ที่ทันสมัย  ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถบริหารงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การและประเทศ 
 
3.  จ านวนรับเข้าศึกษา 

 3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)           จ านวน  40  คน 
 3.2  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)      จ านวน  40  คน  
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
     4.1  GPAX   
     4.2  สอบสัมภาษณ์  
 
5.  ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

 5.1  ขอรับรับใบสมัครที่งานวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี  หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ 
เว็บไซด์  http://www.chanthaburi.buu.ac.th  ตั้งแต่วันที่  21 – 27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 

 5.2  ศึกษาระเบียบการและเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร  (ในรายละเอียดข้อ  6)  กรอกรายละเอียด  
ในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน 

 5.3  การส่งใบสมัคร 
  สมัครด้วยตนเอง  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร  ตั้งแต่วันที่  21 – 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

ที่งานวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 
  สมัครทางไปรษณีย์  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร  มาท่ี  “งานวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยาเขตจันทบุรี  เลขที่  57  หมู่ 1  ถนนชลประทาน  ต าบลโขมง  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22170  
ภายในวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  รวมทั้งเงินค่าสมัครคัดเลือกจ านวน  500  บาท  โดยสั่งจ่าย 
ธนาณัตินามของ  นางสาวนภชนก  ไหมทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี  เลขที่  57  หมู่  1 
ถนนชลประทาน  ต าบลโขมง  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22170  ภายในวันที่  27  พฤษภาคม  
พ.ศ.  2555  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
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6.  หลักฐานการสมัคร 

 6.1  ใบสมัครประเภทรับตรงมหาวิทยาลัยบูรพา 
 6.2  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6  เดือน  ขนาด  3 x 4  ซม. 

หรือ  1  นิ้ว  จ านวน  1  รูป  เป็นรูปสี 
     6.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จ านวน  1  ชุด  (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
     6.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  จ านวน  1  ชุด  (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
     6.5  ส าเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
พร้อมลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้อง 
     6.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  และ/หรือสกุล  จ านวน  1  ชุด  (ถ้ามี)  (พร้อมลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง)  
     6.7  ใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์  จ านวน  1 ฉบับ 
 
7.  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  
     ทั้งการสมัครด้วยตนเองหรือการสมัครทางไปรษณีย์  จ านวน  500  บาท 
 
8.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ใน วันที่  28  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือ ที่เว็บไซต์ http://www.chanthaburi.buu.ac.th  
 
9.  การสอบสัมภาษณ์ 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 29  
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-12.00 น. โดยน าบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนมาด้วย 

 
10.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน วันที่  30  พฤษภาคม   
พ.ศ. 2555  ทางเว็บไซต์  http://www.chanthaburi.buu.ac.th  
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11.  การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันที่  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เวลา  09.00 - 12.00  น.  
ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 
 
12.  หลักฐานที่ต้องน าไปย่ืนในวันรายงานตัว 

10.1  บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
10.2  ระเบียนใบแสดงผลการเรียน  6 ภาคเรียน  ฉบับจริง  และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง  

จ านวน 1 ฉบับ 
10.3  ทะเบียนบ้าน  ฉบับเจ้าบ้าน  ฉบับจริง  และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
10.4  รูปถ่ายติดบัตรแต่งเครื่องแบบนิสิต  หรือสวมเสื้อเชิ้ตขาว  (ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียน)   

ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป  เป็นรูปส ี
10.5  ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  (ถ้ามี)  ฉบับจริง  และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  พ.ศ. 2555 
 
      
      (ลงชื่อ)          เสรี  ชัดแช้ม  

        (รองศาสตราจารย์เสรี  ชัดแช้ม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

                    อธิการบดมีหาวทิยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
             ส าเนาถูกตอ้ง 

    
(นางสาวพัชรี  ปัญญาเลิศศรัทธา) 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
  


