ประกาศมหาวิทยาลยราชภิฏบุรริมย
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์
โดยรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โดยรอบทั่วไป เพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด
ดังน ี้
๑. สาขาวิชาที่เปีดรับ
หลักสูตร

ชื่อสาขาวิซา

ภาษาไทย
ครุศาสตรบณฑต ภาษาอังกฤษ
(ค.บ. ๕ ปี)
นาฏศิลป๋

รหัส
สาขาวิชา
(9)0(9)
๑๐๒
(ริ)0(3^

พลศึกษา

(9)0 a}

สังคมศึกษา

(9)<9)0

ดนตรีศึกษา
(วิชาเอกดนตรีไทย)

(ริ)(ริ)6ก

จำนวน
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ที่รับ
(คน)
๔๐
- ผลการเรียนสะสม ๒.๗๔ ขึ้นไป
- ผลการเรียนสะสม ๒.๗๔ ขึ้นไป
๔๐
- ผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป
๑๐
- ในกรณีที่มีผลการเรียนตํ่ากว่า ๒.๔๐ แต่'โม่ตรก'ว่า ๒.๐๐ ต้องมี
หลักฐานหรือมีผลงานการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป๋เทียบเท่าระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรอง จาก
หน่วยงานท เี่ กี่ยวข้อง (ต้องมีเกียรติบัตรหรือใบรับรองอื่นๆ เป็นหลักฐาน)
หมายเหตุ : ปีการทดสอบความสามารถด้านนาฏศึลปีทุกครั้งที'ปี
การสอบคัดเลือก
๓๔
- ผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทีจ่ ะแกออกกำลังกาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน
(ต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการสมัคร)
- ในกรณีที่มีผลการเรียนสะสมตํ่ากว่า ๒.๔๐ แต่ไม่ตรกว่า ๒.๐๐ ต้อง
เป็นนักกีฬา ที่ม ีผลงานจากการแข่งขันกีฬาเทียบเท่าในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระดับภาค ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (ต้องมีเกียรติบัตรหรือใบรับรองอื่นๆ เป็นหลักฐาน)
หมายเหตุ : ม 'ิ การทดสอบความสามารถด้านพลศึกษาทุกครั้งท ี่ป ี
การสอบคัดเลือก
- ผลการเรียนสะสม ๒.๗๔ ขึ้นไป
๔๐
- ผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป
๑๔
- ในกรณีที่มีผลการเรียนตรก'ว่า ๒.๔๐ แต่ไม่ตรกว่า ๒.๐๐ ต้องมี
หลักฐาน หรือมีผลงานการแข่งขันทางด้านดนตรีเทียบเท่าระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีเกียรติบัตรหรือใบรับรองอื่นๆเป็นหลักฐาน)
หมายเหตุ : มีการทดสอบความสามารถด้านดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย)
ทุกครั้งที่ปีการสอบคัดเลือก

๒

ดนตรีศึกษา
(วิชาเอกดนตรีตะวันตก)

(ริ)(ริ)๔

จำนวน
ที่รับ
(คน)
๓๐

ศิลปศึกษา

๑๒๐

๑๕

คณิตศาสตร์

๑๔๐

๑๐

การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

๑๘๖
๑๘๙

๔๐
๔๐

๑๑๒

๔๕

ฟิสิกส์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

๑๔๕
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

๕๐
๕๐
๕๕
๖๐

๑๖๓

๔๕

- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป

๓๒๓

๑๐๐

- ผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

ดนตรี

๓๒๕

๔๐

การท่องเทียวและการโรงแรม
คอมพิวเตอร์ศิลปะและ
การออกแบบ

๓๕๗
๒๐๒

๑๐๐
๒๕

- ผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
หมายเหตุ ะมีการทดสอบทักษะการฟ้งและการปฏิบัติเครื่องดนตรี
หรือการขับร้อง
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป

รัฐประศาสนศาสตร์

๘๐๑

๒๐

นิติศาสตร์

๙๐๑

๗๐

ซื่อสาขาวิชา

หลักสูตร
ครุสาสตรบัณฑิต
(ค.บ. ๕ ปี)

สืลปศาสตบัณฑิต
(ศศ.บ. ๔ ปี)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
การพัฒนาสังคม

สิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต
(ศป.บ. ๔ ปี)
รัฐประศาสนศาสตร
บัณ ฑิต

รหัส
สาขาวิชา

(รป.บ. ๔ ปี)
น ิต ิศาสตรบัณฑิต

(น.บ. ๔ ปี)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป
-ในกรณิที่มีผลการเรียนตํ่ากว่า ๒.๕๐ แต่'โม่ตํ่าก'ว่า ๒.๐๐ ต้องมี
หลักฐาน หรือมีผลงานการแข่งขันทางด้านดนตรีเทียบเท่าระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีเกียรติบัตรหรือใบรับรองอื่นๆเป็น
หลักฐาน)
หมายเหตุ : ปีการทดสอบความสามารถด้านดนตรีศึกษา
(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ทุกครั้งที่มีการสอบคัดเลือก
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป
หมายเหตุ : ปีการทดสอบความสามารถด้านศิลปศึกษา ทุกครั้งหี่ปี
การสอบคัดเลือก
- สาย'วิทย์-คณิต
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกล่มสาระการเรียบร้คณิตศาสตร์ ๓.๐๐ ขึ้นไป
- ผลการเรียนสะสมม ๒.๗๕ ขึ้นไป
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขี้นโป
- สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ๕ ภาคการศึกษา ๒.๗๕ ขึ้นไป
- คะแนนเฉลี่ยกล่มสาระคณิตศาสตร์ ๕ ภาคการศึกษา ๒.๗๕ ขึ้นไป
- สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนสะสม ๒.๗๕
- ผลการเรียบสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

- ผลการเรียนสะสม ๑.๘๐ ขึ้นไป

๓

รหัส
สาขาวิชา

จำนวน
ที่รับ
(คน)

คณิตศาสตร์

๒๑๐

๙๐

- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภ ูม ิสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

๒๓๐
๒๓๑
๒๔๐

๖๔
๒๐
๖๐

- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ในกรณีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา ระดับไม่น้อยกว่าเขตพื้นที่การศึกษา
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถิติประยุกต์
เคมี
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ชีววิทยา

๒๔๓
๒๔๙
๒๖๔
๒๖๖
๒๖๗

๖๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔

- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป
- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๗๔ ขึ้นไป
- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มวิชาการจัดการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)
วิทยาศาสตร์สิงทอ
สัตวศาสตร์

๒๖๘
๔๑๔

๗๔

๔๑๖

๔๔

๔๑๗

๔๐

๔๔๖
๔๐๒

๔๐
๑๐๐

ประมง

๔๐๓

๗๐

เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการ
อตสาหกรรม
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ออกแผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔๐๔
๔๔๑

๑๐๐
๑๐๐

๔๔๒
๔๔๔

๔๐
๔๐

เทคโนโลยีสถาปีตยกรรม

๔๔๔

๓๔

เทคโนโลยีก่อสร้าง
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

๔๔๖
๔๔๗
๔๕๘

๓๔
๑๐๐
๔๐

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
(วท.บ. ๔ จ)

ชื่อสาขาวิชา

๔๔

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

- สายวิทย์-คณิต และมิผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป
A
- สายวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
y - กรณีใช้วุฒกิ ารศึกษาประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) สมัคร
ผูส้ มัครต้องมีผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป

- สายวิทย์-คณิต
- สายอื่น ๆ ต้องมีผลการเรียนสะสม ๒.๔๐ ขึ้นไป
- สายวิทย์-คณิต ผลการเรียน ๑.๘๐ ขึ้นไป
- สายอื่น ๆ ต้องมีผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- มีความถนัดด้านการออกแบบ หรือมีความสนใจในการประกอบอาชีพ
ดีไซเนอร์ทางด้านผลิตภัณฑ์และงานกราฟิก
- กรณีผู้สมัครใช้วุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) และ วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องจบสาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวช้อง
- กรณีผู้สมัครใช้วุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเทียบโอน
รายวิซาได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
-

sr

ชื่อสาขาวิชา

รหัส
สาจาวิชา

จำนวน
ที่รับ
(คน)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การเงินและการธนาคาร
การตลาด

๓๕๐
๓๕๓
๓๕๔

๖๐
๑๐๐
๑๐๐

การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชี

๓๕๖
๓๕๘
๓๕๒

๕๐
๘๕
๑๐๐

เศรษฐศาสตร์
(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การ
จัดการธุรกิจ)
เศรษฐศาสตร์
(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือ
และการบริหาร)
การสื่อสารมวลซน

๓๕๙

๒๐

๓๖๐

๑๐

๗๐๑

๑๐๐

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บณฑต
(บธ.บ. ๔ ปี)

บัญชีบัณฑิต
(บซ.บ. ๔ ปี)
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต
(ศ.บ. ๔ ปี)

นิเทศศาสตร
บัณฑิต
(นศ.บ. ๔ ปี)

คุณสมบัติเฉพาะสาซาวิซา
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป
- กรณีผู้สมัครทีใช้วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิซาชีพชันสูง (ปวส.)
สมัคร ผ้สมัครต้องจบสาซาการตลาดเท่านั้น
- ผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- ผลการเรียบสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- ผลการเรียนสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป

- ผลการเรียนสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.© คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๒.๑.๑ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
๒. ๑.๒ เป็น ผู้ที่ส ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า
๒.๑.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
๓. วิธีการสมัคร
๓.® การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ
การสมัครเข้าศึกษาต่อชองมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ h ttp ://re g.bru.ac.th/registrar/ap phom e .asp
๓.๒ การสมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา มหาวซิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร ๑๕ ชั้น) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ ะ
๑) ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน่ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ขัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphc»m e.asp หากมหาวิทยาลัย ฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธึ๋การสมัครสอบทันที
๒) ผู้สมัครที่สมัครสอบในสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ให้เลือกสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติเพียง
สาขาวิชาเดียว ส่วนอีก ๒ อันดับต้องเป็นสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบปฏิบัติเท่านั้น

๔. ระยะเวลาในการรับสมัคร
๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๔๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๔๙
๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันพุธที่ ๒0 เมษายน ๒๔๔๙
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๕. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน่
- ขำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ฝานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมายเลขบัญชี ๔๒๗ - ๐ - ๐๐๐ - ๖ ๘ - ๖ เท่านั้น ทั้ง นี้ต ้อ งนำส่ง เอทสาร
ทารสมัค รและหลัก ฐานการชำระเงิน ภายใน ๓ วัน หลัง จากวัน ที่ท ำการสมัค ร
๕ .๒ การสมัครด้วยตนเอง ให้ขำระเงินค่าคู่มือการสมัครและค่าสมัครจำนวน ๒๖0 บาท
- ค่าคู่มือการสมัคร
จำนวน ๖๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท

^ หมายเหตุ ะ เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๖. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
๖.๑ ใบสมัคร อ่านข้อมูลระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกให้เข้าใจ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ซัดเจนและเขียนตัวบรรจง
๖.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่า
๖.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน และเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน สำหรับติดรูปจำนวน ๑ รูปที่มุมขวามือของใบสมัคร และติดรูปจำนวน ๒ รูป

ที่บัตร'ประจำตัวผู้,'สมัครสอบ
๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๖.๔ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนซื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๖.๖ สำหรับผู้สมัครสาขาวิขาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) ให้แนบใบรับรองแพทย์
^ หมายเหตุ ะ
๑) ผู้สมัครที่สมัครฝานระบบออนไลน่ ต้องส่งหลักฐานการสมัคร ข้อที่ ๖.๒ ถึง ๖.๖ และ
หลักฐานการชำระเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐ บาท ถึงมหาวิทยาลัย ฯ ภายใน ๓ วัน หาก
มหาวิทยาลัย ฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็น
เท็จ จะถูกตัดสิทธึ๋การสมัครสอบ
๒) ส่งหลักฐานถึง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลฃที่ ๔๓๙
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
๗. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๐ พรรษา มหาวซิราลงกรณ
(อาคาร ๑๔ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ h ttp://reg.bru.ac.th/registrar/ap phom e .asp

๖
๘. วันสอบข้อเขียน
๘.® ภาคทฤษฎี วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ลอบเวลา ๐๙■๐๐ - ๑๒.00 น.
๑) ผู้-สมัครสอบ'ใน,หลักสูตรครุศาสตรบณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) ต้องสอบวิชาความถนัดทางการเรียน
และความถนัดในวิชาชีพครู ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิท ยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาและวิชาความถนัดในวิชาชีพครู รวม ๑๕0 ข้อ
๒) ผู้สมัครสอบในสายอื่น ให้สอบเฉพาะวิชาวัดความถนัดทางการเรียน ประกอบไปด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา
รวม ๑๕๐ ข้อ
๘.๒ ภาคปฏิบัติและวิชาเอก วันเสาร์ที่ ๓0 เมษายน ๒๕๕๙ ลอบเวลา ๑๓.00 - (ร)๖.๓0 น.
เฉพาะผู้สมัครที่สมัครเรียนสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ (ค.บ.๕ ปี) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
สาขาวิชา ดังต่อไปน ี้
๑) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ลอบปฏิบ ัติและความรู้วิชาเอก ที่ ห้อง ๑๐๓๕
๒) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) สอบปฏิบ ัติและความรู้วิชาเอก ที่ ห้อง ๑๐๓๓
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบทั้ง ๒ สาขาวิชา : เครื่องดนตรีที่ผู้สมัครใช้สอบปฏิบัติตามความถนัด
๓) สาขาวิชานาฏศิลป้ สอบปฏิบัติ ที่ อาคาร ๑๔ ห้อง ๑๔๑๐๑ ห้องนาฏศึลป๋
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ : เครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าโจงกระเบน, เพลงที่ใช้ป ระกอบในการสอบ
๔) สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบปฏิบัติ ที่ อาคารปฏิบัติศิลปศึกษา (ตรงข้ามอาคารสิริวิซญากร
(อาคาร ๑๙))
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ : อุปกรณ์วาดภาพ เซ่น ดินสอ EE, กระดาษวาดรูปขนาด Alo, กระดานรองวาดรูป
๕) สาขาวิชาฬลศึกษา สอบปฏิบัติ ที่ อาคารโรงยิม มหาวิท ยาลัยราซภัฏ บุรีรัมย์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอใJ : ขุดพลศึกษา หรือซุดกีหา
๖) สาขาวิช าดนตรี (ศศ.บ.) สอบปฏิบัติ ที่ อาคาร ๑๔ ห้อง ๑๔๒๐๑
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ : เครื่องดนตรีที่ผู้สมัครใช้สอบปฏิบัติตามความถนัด

๙. ประกาศรายซื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทรสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ ©๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวซิราลงกรณ
(อาคาร ๑๕ ขั้น) มหาวิท ยาลัย ราซภัฏ บุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/ap phom e .asp
๑0. วันสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 0๘.๓0 - ๑๒.00 น. ตามประกาศชอง
มหาวิท ยาลัยราซภัฏ บุรีรัมย์
๑๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวซิราลงกรณ
(อาคาร ๑๕ ขั้น) มหาวิท ยาลัย ราซภัฏ บุรีรัมย์ หรือ (เาttp://reg.bru .ac.th/re gistrar/app hom e.a sp)
๑๒. วันรายงานตัว
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเช้าเป็นนักศึกษาใน วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ระหว่างเวลา 0๘.๓0 - ๑๒.00 น. ณ หอประชุมวิซซาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบุรีรัมย์ หากไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถืลว่าสละสิทธี้ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกกรณี

๗

๑๓. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดังน ี้
๑๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
๑) ค่าบำรุงการศึกษา
- ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑
จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
- ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จำนวน ๑, (to o บาท
- ค่าประกันของเสียหาย
จำนวน
๕00 บาท
- ค่าคู่มือนักศึกษา
จำนวน
๑๐๐ บาท
- ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จำนวน
๘๐๐ บาท
รวม

จำนวน ๑๐,๙๐๐ บาท

ร
ft
00

๑๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บซ.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
๑) ค่าบำรุงการศึกษา
- ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑
จานวน
๖,๐๐๐ บาท
- ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จำนวน
๑,๐๐๐ บาท
๒) ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จำนวน
บาท
- ค่าประกันของเสียหาย
จำนวน
๕00 บาท
- ค่าคู่มือนักศึกษา
จำนวน
๑๐๐ บาท
- ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จำนวน
๘๐๐ บาท
รวม

จำนวน

๙,๙๐๐ บาท

๑๓.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
๑๓.๔ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธึ๋ในการเข้าศึกษาต่อ
ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒ ๕๕๙

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซภัฏบุรีรัมย์
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