
 
  

 
 

ใบสมัครโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (โควตาปันสุข) (TCAS รอบท่ี 1) 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมคัรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ทั้งนีข้้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล 
ที่น าเสนอในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดัสิทธ์ิ 
การพิจารณาคัดเลือกรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบรูพา  

 
 

       ลายมือช่ือผูส้มัคร………………………………....……... 
       วันท่ี………….เดือน……………….….…พ.ศ……….…… 
 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามวันเวลาที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด  
    หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิก์ารเข้าศึกษาต่อ ทั้งนีใ้ห้ติดตามข้อมูลประกาศการรับสมัครได้  
    ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th      ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 2. ผู้สมัครจะได้รับทุนปันสุข เนื่องจากเป็นผู้ที่สมัครเรียนท่ามกลางวิกฤต โควิด-19 มูลค่า 1,000 บาท  

                  (ได้รับหลังจากการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 3. ผู้สมัครจะได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณารับทุนส่งเสริมการศึกษา/ทุนหอพักฟรี 1 ปกีารศึกษา 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 

 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวชิาที่ประสงค์เลือกเข้าศึกษา (วฒุิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า) 

 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (ภาคปกติ) 

 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทานสีเขียว (ภาคปกติ) 

 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) 
สาขาวชิาที่ประสงค์เลือกเข้าศึกษา (วฒุิ ปวส./อนุปรญิญา/ปรญิญาตรี) 

 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (ภาคปกติ เทียบโอน) 

 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทานสีเขียว (ภาคปกต ิเทียบโอน) 

 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ เทียบโอน) 
 
 

 
 

 

ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ   นาย  นาง  นางสาว .................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน.............................................................................วัน/เดือน/ปเีกิด........................................................อายุ................ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่.....................ถนน....................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณยี์........................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................ 
E-mail………………………………………………………………………………..…..…… Line ID…………………………………………………………………………………….. 

 

ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/เทียบเท่า โรงเรียน.........................................................................จังหวัด................................................. 
หรือส าเร็จการศึกษาแล้วในระดับ     ม.6       ปวช.   กศน.   

  ปวส./ปริญญาตรี        อื่น ๆ............................................................................................... 
ต าบล/แขวง……………......……….......................อ าเภอ/เขต……………......……........……………..…..…….จังหวัด……........………………….....……………….
รหัสไปรษณีย์…………..............….โทรศัพท์…………………...................................….....……..โทรสาร………………….…..........................................…..… 

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม   .    มีความสามารถพิเศษ............................................................................................................. 
จ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ 
1. ภาษาไทย................หน่วยกิต   2. คณิตศาสตร.์...............หน่วยกติ  
3. วิทยาศาสตร.์...............หน่วยกติ   4. ภาษาต่างประเทศ................หน่วยกิต  
ผลการเรียนตามกลุ่มสาระ 
1. ภาษาไทย..................... 2. คณิตศาสตร.์................... 3. วิทยาศาสตร.์................... 4. ภาษาต่างประเทศ.......................  
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
วันท่ีสมัคร.............................................. 
 

หลักฐานการสมัคร 
 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิสูงสุด) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร 
 ส าเนาหรือหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวชิาที่ประสงค์เลือกเข้าศึกษา (วฒุิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า) 

 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) 

 วท.บ. นวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช) (ภาคปกติ) 

 วท.บ. นวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์) (ภาคปกติ) 
สาขาวชิาที่ประสงค์เลือกเข้าศึกษา (วฒุิ ปวส./อนุปรญิญา/ปรญิญาตรี) 

 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกต ิเทียบโอน) 

 วท.บ. นวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช) (ภาคปกติ เทยีบโอน) 

 วท.บ. นวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์) (ภาคปกติ เทยีบโอน) 
 
 

 
 



 
 
 

-ค าชี้แจง- 
 

การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (โควตาปันสุข) (TCAS รอบท่ี 1) 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------------------------- 

 
  1. การสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (โควตาปันสุข) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ยื่นเอกสารการสมัครเข้าศึกษาก่อน แต่อย่างไร
ก็ตามรายชื่อของผู้สมัครจะถูกประกาศว่าเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “TCAS รอบท่ี 1  
ประจ าปีการศึกษา 2565”  
 
  2. เมื่อระบบออนไลน์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้ที่ยื่น
เอกสารการสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (โควตาปันสุข) โดยจะบันทึกข้อมูลการสมัครเข้า
ศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th ให้กับผู้ที่สมัคร  
 
  3. เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครหลังจากสมัครออนไลน์ให้กับผู้สมัครเรียบร้อย
แล้ว พร้อมแจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับผู้สมัครทราบ ทาง e-mail ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร  
 
หมายเหตุ 1) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์     
                  http://regservice.buu.ac.th ก่อนการช าระเงินค่าสมัคร  
    2) เงื่อนไขของการสมัครเรียนโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (โควตาปันสุข) ให้เป็นไปตาม 
            ประกาศการสมัครเรียน “TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565” 
 

______________________________________________________________________ 
 

สิทธิพเิศษส าหรับผู้สมัครเรียนโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (โควตาปันสุข) 
 

  1. ผู้สมัครจะได้รับทุนปันสุข เนื่องจากเป็นผู้ที่สมัครเรียนท่ามกลางวิกฤต โควิด-19 มูลค่า 1,000 บาท  
(ได้รับหลังจากการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตเรียบร้อยแล้ว) 
  2. ผู้สมัครจะได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณารับทุนส่งเสริมการศึกษา/ทุนหอพักฟรี 1 ปีการศึกษา 
 

************************************** 
การจัดส่งเอกสารการสมัคร สามารถส่งได้ 3 ช่องทาง 

1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย)  
   มาที ่คุณอรทัย  บันลือ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เลขท่ี 254 หมู่ 4 ต าบลวัฒนานคร  
   อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 
2. ส่งทางอีเมล : orathai@buu.ac.th ส่งเป็นไฟล์ PDF 
3. ส่งเอกสารทาง inbox ของเพจมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  www.facebook.com/sakaeo.buu 
 

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

