
       
          

 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ประเภทรับตรง รอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบทั่วไป 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้   

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับ 
   

หลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
รหสั

สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. ๕ ปี) 

 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ ๑๐๒ ๓๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 
นาฏศิลป์ ๑๐๕ ๓๕ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

-  ในกรณีที่มผีลการเรยีนสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐        
แต่ไมต่่ ากว่า ๒.๐๐ ต้องมีหลักฐานหรือมี
ผลงานการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์เทียบเท่า
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค 
ระดับประเทศโดยไดร้ับการรับรอง จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ต้องมีเกียรติบัตรหรือ
ใบรับรองอื่นๆ เป็นหลักฐาน) 

หมายเหตุ :  มีการทดสอบปฏิบัตทิางนาฏศิลป ์
พลศึกษา ๑๐๖ ๓๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐  ขึ้นไป  

-  เป็นผู้ที่มสีุขภาพแข็งแรง สามารถที่จะฝึก       
ออกก าลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
ประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน (ต้องมีใบรับรอง
แพทย์เป็นหลักฐานในการสมัคร) 

-  ในกรณีที่มผีลการเรยีนสะสม ๒.๕๐ แต่ไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ ต้องเป็นนักกีฬามีประวัติ และ
ผลงานการแข่งขันกีฬาเทียบเท่าในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ โดย
มีหลักฐานการรับรองจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
หรือส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีา (ต้องมี
เกียรติบตัรหรือใบรับรองอื่นๆ เปน็หลักฐาน) 

หมายเหตุ :  มีการทดสอบปฏิบัตทิางพลศึกษา 



๒ 

หลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. ๕ ปี) 

 

สังคมศึกษา ๑๑๐ ๓๕ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 
ดนตรีศึกษา 
(วิชาเอกดนตรีไทย) 

๑๑๓ ๒๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 
-  ในกรณีที่มผีลการเรยีนสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐         

แต่ไมต่่ ากว่า ๒.๐๐ ต้องมีประวตัแิละผลงาน    
การแข่งขันทางด้านดนตรเีทียบเทา่ระดับ              
เขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ
โดยมีหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ต้องมีเกียรติบตัรหรือใบรับรองอื่นๆ 
เป็นหลักฐาน) 

หมายเหตุ :  มีการทดสอบวิชาทฤษฏีและ
ปฏิบัติทางดนตรีไทย 

ดนตรีศึกษา  
(วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  

๑๑๔ ๓๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 
-  ในกรณีที่มผีลการเรยีนสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐            

แต่ไมต่่ ากว่า ๒.๐๐ ต้องมีประวตัแิละผลงาน       
การแข่งขันทางด้านดนตรเีทียบเทา่ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ  
โดยมีหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ต้องมีเกียรติบตัรหรือใบรับรอง
อื่นๆ เป็นหลักฐาน) 

หมายเหตุ :  มีการทดสอบวิชาทฤษฏีและปฏิบัติ
ทางดนตรีตะวันตก 

ภาษาไทย ๑๑๕ ๔๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑๑๖ ๓๐ -  สายวิทย์-คณิต และมผีลการเรียนสะสม                   

๒.๗๕ ขึ้นไป 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ า
กว่า ๒.๗๕  ขึ้นไป 

ฟิสิกส ์ ๑๑๙ ๓๐ - สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                     
๒.๗๕  ขึ้นไป 

ศิลปศึกษา ๑๒๐ ๕๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป  
-  ในกรณีที่มผีลการเรยีนสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐              

แต่ไมต่่ ากว่า ๒.๐๐ ต้องมีประวตัแิละผลงาน    
การแข่งขันทางด้านศิลปะเทียบเทา่ระดับ             
เขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ
โดยมีหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ต้องมีเกยีรติบตัรหรือใบรับรองอื่นๆ 
เป็นหลักฐาน)  หมายเหตุ : มีการทดสอบวิชา
ทฤษฏีและปฏิบตัิทางศิลปะ 



๓ 

หลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. ๕ ปี) 

คณิตศาสตร ์ ๑๔๐ ๕ - สายวิทย-์คณิต และมีผลการเรยีนเฉลี่ยใน      
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

การศึกษาปฐมวัย ๑๘๖ ๓๐ - มีผลการเรยีนสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 
เทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

๑๘๙ ๒๐ - มีผลการเรยีนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. ๔ ปี) 

ภาษาไทย ๑๕๔ ๕๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 
ภาษาอังกฤษ ๑๕๕ ๒๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑๕๖ ๓๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

๒๐๕ ๕๕ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

การพัฒนาสังคม ๓๒๓ ๗๕ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
การท่องเที่ยวและ          
การโรงแรม 

๓๕๗ ๘๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

(ศป.บ. ๔ ปี) 

ศิลปกรรม 
(แขนงวิชาทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ) 

๒๐๓ ๔๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ศิลปกรรม 
(แขนงวิชาศิลปะดิจิทัล) 

๒๐๔ ๒๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ดนตร ี ๒๐๖ ๓๕ หมายเหตุ  มีการทดสอบทักษะทางการฟังและ    
การปฏิบัตเิครื่องดนตรีหรือการขบัร้อง 

รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต         

(รป.บ. ๔ ปี) 

รัฐประศาสนศาสตร ์ ๘๐๑ ๖๐ - มีผลการเรยีนสะสม ๒.๒๕ ขึ้นไป 

นิติศาสตรบัณฑิต   
(น.บ. ๔ ปี) 

นิติศาสตร ์ ๙๐๑ ๗๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ปี) 

คณิตศาสตร ์ ๒๑๐ ๗๐ - สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                      
๒.๕๐  ขึ้นไป 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒๓๐ ๖๐ - สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                    

๒.๐๐  ขึ้นไป 
ภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ ๒๓๒ ๒๐ - มีผลการเรยีนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
วิทยาศาสตร์การกีฬา ๒๔๐ ๔๐ - สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                   

๒.๐๐  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 



๔ 

หลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรบณัฑิต  
(วท.บ. ๔ ปี) 

สถิติประยุกต ์ ๒๔๓ ๖๕ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                 
๒.๐๐  ขึ้นไป 

-  ต้องมีรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ๒.๕๐ ขึ้นไป 

เคม ี ๒๔๙ ๕๐ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                   
๒.๐๐  ขึ้นไป 

สาธารณสุขชุมชน ๒๖๕ ๘๐ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                  
๒.๗๕  ขึ้นไป 

วิทยาศาสตร์การอาหาร ๒๖๖ ๖๕ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                  
๒.๐๐  ขึ้นไป 

ชีววิทยา ๒๖๗ ๖๐ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                 
๒.๐๐  ขึ้นไป 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒๖๘ ๗๐ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                    
๒.๐๐  ขึ้นไป 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

๔๑๕ ๕๐  
 
 

-  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                
๒.๐๐ ขึ้นไป 

-  กรณีใช้วุฒิ ปวช. ต้องมีผลการเรยีนสะสม         
๒.๕๐ ขึ้นไป 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

๔๑๖ ๕๐ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กลุ่มวิชาการจัดการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)   

๔๑๗ ๔๐ 

วิทยาศาสตร์สิ่งทอ ๔๕๖ ๔๐ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                
๒.๐๐ ขึ้นไป   

-  กรณีใช้วุฒิ ปวช. ต้องมีผลการเรยีนสะสม         
๒.๕๐ ขึ้นไป 

สัตวศาสตร ์ ๕๐๒ ๙๐ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                 
๑.๘๐ ขึ้นไป 

-  สายอื่นๆ ต้องมผีลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป          

ประมง ๕๐๓ ๔๐ -  สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรยีนสะสม                 
๑.๘๐  ขึ้นไป 

-  สายอื่นๆ ต้องมผีลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

เกษตรศาสตร ์ ๕๐๔ ๙๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม 

๕๕๑ ๘๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

เทคโนโลยีเซรามิกส ์ ๕๕๒ ๔๐ - ไม่ก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะสาขาวิชา 
 



๕ 

หลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ปี) 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

๕๕๔ ๔๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม ๕๕๕ ๓๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีก่อสร้าง ๕๕๖ ๔๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ๕๕๗ ๗๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

อิเล็กทรอนิกสส์ื่อสาร ๕๕๘ ๔๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ. ๔ ปี) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๓๕๐ ๙๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
การเงินและการธนาคาร ๓๕๓ ๙๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

การตลาด ๓๕๔ ๙๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
การจัดการ ๓๕๖ ๘๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๓๕๘ ๙๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
บัญชีบัณฑิต     
(บช.บ. ๔ ปี ) 

การบัญชี ๓๕๒ ๙๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ. ๔ ปี) 

เศรษฐศาสตร ์
(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์   
การจัดการธุรกิจ) 

๓๕๙ ๕๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์  
(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร) 

๓๖๐ ๖๐ -  ไม่ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ. ๔ ปี) 

การสื่อสารมวลชน ๗๐๑ ๘๐ -  มีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  

๒.๑.๑ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทยีบเท่า 
  ๒.๑.๒ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
  ๒.๑.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย  
โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 

๓. วิธีการสมัคร 
      ๓.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัคร                
เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp                     
ภายหลังจากการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น 

    ๓.๒ การสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร ๑๕ ชั้น) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 



๖ 

 หมายเหตุ :  ๑) ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน ถกูต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติ   
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที  

 ๒) ผู้สมัครที่สมัครสอบในสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ให้เลือกสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ
เพียงสาขาวิชาเดียว ส่วนอีก ๒ อันดับ ต้องเป็นสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบปฏิบัติเท่านั้น 

 ๔. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
   ๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้ังแต่วันอังคารท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ๕. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร  
 ๕.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  
  - ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา   

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมายเลขบัญชี  ๔๒๗ – ๐ – ๐๐๐ – ๖๘ – ๖ เท่านั้น ทั้งนี้ต้องน ำส่งเอกสำร
กำรสมัครและหลักฐำนกำรช ำระเงิน ภำยใน ๓ วัน หลังจำกวันที่ท ำกำรสมัคร 
               ๕.๒ การสมัครด้วยตนเอง ช าระเงิน จ านวน ๒๖๐ บาท  
   - ค่าคู่มือการสมัคร        จ านวน ๖๐ บาท 
   - ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท 
 หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๖. หลักฐานทีใ่ช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
 ๖.๑ ใบสมัคร อ่านข้อมูลระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกให้เข้าใจ  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน 
และเขียนตัวบรรจง 
 ๖.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) ๕ ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน  
 ๖.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถา่ยไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน 
และเป็นรูปถา่ยชุดเดียวกนั ส าหรับติดรูปจ านวน ๑ รูปที่มุมขวามือของใบสมัคร และติดรูปจ านวน ๒ รูป ทีบ่ัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบ 
 ๖.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
 ๖.๕ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๖.๖ ส าหรับผู้สมัคร สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ป)ี  ให้แนบใบรับรองแพทย์/ ออกให้โดยโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลทุกแห่ง (ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน)  
 
 หมายเหตุ :   ๑) ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องส่งหลักฐานการสมัคร ข้อที่ ๖.๑ ถึง ๖.๖ และใบแจ้งการช าระเงิน 
จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ านวน  ๒๐๐ บาท ถึงมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๓ วัน  หากมหาวทิยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง 
พบว่าขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมคัรไม่ครบถ้วน หรือเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบ  



๗ 

  ๒) ส่งหลักฐานถึง  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ ๔๓๙ 
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ โดยจะถือวันประทบัตราไปรษณยี์เป็นส าคัญ 

        ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
 วันจันทร์ที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
(อาคาร ๑๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp 

   ๘. วันสอบข้อเขียน 
๘.๑ ภาคทฤษฎี วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 (๑) วิชาความถนัดทางการเรียนและความถนัดในวิชาชีพครู ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถ
ทั่วไป วชิาคณติศาสตร์ วชิาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษาและวิชาความถนัดในวชิาชีพครู 
จ านวน ๑๕๐ ข้อ ส าหรบัผู้สมัครสอบในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี)  เวลาสอบ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 (๒)  วิชาความถนัดทางการเรียน ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วชิาคณติศาสตร์       
วิชาภาษาไทย  วชิาภาษาอังกฤษ วิชาวทิยาศาสตร์  และวิชาสงัคมศึกษา จ านวน ๑๕๐ ข้อ ส าหรับผู้สมัครสอบในหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ๔ ป)ี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. ๔ ปี) รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ. ๔ ป)ี 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. ๔ ป)ี วทิยาศาสตรบัณฑติ ( วท.บ.๔ ปี) บริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.๔ ปี) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.๔ ปี) 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. ๔ ป)ี และนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. ๔ ปี)  เวลาสอบ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 (๓) วิชาทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน ๘๐ ข้อ เวลาสอบ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
 หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องสอบให้ครบทุกรายวิชา หากเขา้สอบไม่ครบทุกรายวิชาที่ก าหนดไว้ จะถูกตดัสิทธิ์      
การสอบคัดเลือกทันท ี

 ๘.๒ ภาคปฏิบัติและวิชาเอก วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ สอบเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป          
เฉพาะผู้สมัครที่สมัครเรียนสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ในสาขาวชิา ดังต่อไปนี ้

 (๑)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วชิาเอกดนตรีไทย) สอบปฏิบัติและความรู้วชิาเอก ห้อง ๑๐๓๕ 
 (๒)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วชิาเอกดนตรีตะวนัตก) สอบปฏบิัติและความรู้วิชาเอก ห้อง ๑๐๓๓ 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบทั้ง ๒ สาขาวิชา : เครื่องดนตรีที่ผูส้มัครใช้สอบปฏบิัติตามความถนัด 
   (๓) สาขาวิชานาฏศิลป์ สอบปฏบิัติห้องนาฏศิลป์ อาคาร ๑๔ ชั้น ๓  
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ : เครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าโจงกระเบน, เพลงที่ใชป้ระกอบในการสอบ 
   (๔) สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบปฏิบัติทีล่านกิจกรรม อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ 
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ : อุปกรณ์วาดภาพ เชน่ ดนิสอ EE, กระดาษวาดรูปขนาด A๒, กระดานรองวาดรูป 
   (๕) สาขาวิชาพลศึกษา สอบปฏิบัติที่อาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ :  ชุดพลศึกษา หรือชุดกีฬา 
   (๖) สาขาวิชาดนตรี (ศป.บ.) สอบปฏิบัติห้องดนตรี อาคาร ๑๔ ชั้น ๑ 
 สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ : เครื่องดนตรีที่ผู้สมัครใชส้อบปฏบิัติตามความถนัด 

  ๙. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
       วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
(อาคาร ๑๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp 
 

http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp


๘ 

 ๑๐. วันสอบสัมภาษณ์ 
    วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

  ๑๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
  วันศุกร์ที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ                            
(อาคาร ๑๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp 

 ๑๒. วันรายงานตัว 
 นักศึกษาที่ผา่นการคัดเลือกให้มารายงานตัวเข้าเปน็นักศึกษา ในวันพุธที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๐ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หากไม่มารายงานตัว ตามวนั
และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกกรณี 

 ๑๓. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตวัดังนี้ 
     ๑๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  
  ๑) ค่าบ ารุงการศึกษา 
  - ค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑  จ านวน     ๗,๐๐๐   บาท 
  - ค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน     ๑,๐๐๐   บาท 
  ๒) ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว 
   - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน     ๑,๕๐๐   บาท 
   - ค่าประกันของเสียหาย จ านวน       ๕๐๐   บาท 
   - ค่าคู่มือนักศึกษา                                             จ านวน       ๑๐๐   บาท 

 - ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จ านวน       ๘๐๐   บาท 

 รวม จ านวน  ๑๐,๙๐๐   บาท 

     ๑๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (บช.บ.)  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ (น.บ.)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)             
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) และหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
(ศป.บ.) 
   ๑) ค่าบ ารุงการศึกษา 
    - ค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑  จ านวน      ๖,๐๐๐  บาท 
    - ค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน      ๑,๐๐๐  บาท 
   ๒) ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว 
    - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    จ านวน       ๑,๕๐๐  บาท 
    - ค่าประกันของเสียหาย    จ านวน        ๕๐๐  บาท 
    - ค่าคู่มือนักศึกษา     จ านวน        ๑๐๐  บาท 
    - ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    จ านวน        ๘๐๐  บาท 

       รวม      จ านวน      ๙,๙๐๐  บาท 

 

 

http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp


๙ 

   ๑๓.๓ ต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
  ๑๓.๔ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย ์

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

     (รองศาสตราจารย์มาลิณี   จุโฑปะมา) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 


