








เอกสารแนบทายประกาศ เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  

รอบท่ี 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  (คร้ังท่ี 1/1) ประจําปการศึกษา 2561  

 

หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยเปดรบันกัเรยีนเขาศกึษาตอระดบัปริญญาตรี  

ประจําปการศกึษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

รอบที่ 1 การรบัดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  

คณะครุศาสตร 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑติ 

(ค.บ.) 

 

 

 

 

 

102 ภาษาอังกฤษ 20 คุณสมบัติเฉพาะ  

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ การเขาคายภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ี

เก่ียวกับภาษาอังกฤษ  ไมเกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 105 นาฏศิลป 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถทางดานนาฏศิลปและ 

การแสดง เทียบเทาระดบัภาค  ระดับประเทศ โดยไดรับ

การรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑติ 

(ค.บ.) 

 

106 พลศึกษา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75   

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร            

ไมนอยกวา 2.50  

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ             

พลศึกษา  ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือการแขงขัน

ทางดานกีฬาเทียบเทาระดบัภาค ระดบัประเทศ โดยไดรับ

การรับรองจากการกีฬาแหงประเทศไทย  สมาคมการกีฬา

แหงประเทศไทย หรือสาํนักงานการทองเท่ียวและกีฬา     

ไมเกิน 5 รายการ    

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 110 สังคมศึกษา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมแขงขันทักษะสื่อ                                

เทคโนโลยีดานสังคม และ/หรือการเขารวมโครงงานดาน

สังคมศึกษา  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม              

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมภาวะผูนํา            

ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑติ 

(ค.บ.) 

 

113 ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) 

10 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถทางดนตรี                                  

ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 114 ดนตรีศึกษา  

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถทางดนตรี ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

115 ภาษาไทย 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถทางภาษาไทย หรือมี

ผลงานการแขงขันทักษะดานภาษาไทย ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑติ 

(ค.บ.) 

 

116 วิทยาศาสตรท่ัวไป 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  

2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ในโครงงานทางดานวิทยาศาสตรหรือการแขงขันทักษะทาง

วิทยาศาสตรในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 119 ฟสิกส 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  

2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75   

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือแขงขันใน

โครงงานทางดานวิทยาศาสตร ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 
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ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑติ 

(ค.บ.) 

 

120 ศิลปศึกษา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา   

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทักษะทางดานศลิปะ ระดับจังหวัด  ระดับภาค 

ระดับประเทศ  โดยไดรับการรับรองจากหนวยงาน                      

ท่ีเก่ียวของ ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 140 คณิตศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 

3. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต 

3.  มีผลการเรียนเฉลีย่กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร   

ไมนอยกวา 3.00   

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทางดานคณิตศาสตร ในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ

ระดับจังหวัดขึ้นไป ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

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

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑติ 

(ค.บ.) 

 

186 การศึกษาปฐมวัย 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขัน

ทักษะการเลานิทาน ดานดนตรี ดานนาฏศิลป การประดษิฐ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม หรือทักษะความสามารถในดาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเด็กปฐมวัย   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 189 เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพ่ือ 

การศึกษา 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

หรือเทียเทา  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทางดานการผลติหนังสั้น หรือการเขยีนโปรแกรมการบังคับ

หุนยนต หรือการผลิตสื่อมัลติมีเดยี หรือการประกวด

ภาพถาย ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัด   

ขึ้นไป ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

รวมรับคณะครุศาสตร 250  
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ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp   

หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยเปดรบันกัเรยีนเขาศกึษาตอระดบัปริญญาตรี  

ประจําปการศกึษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

รอบที่ 1 การรบัดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศศ.บ.) 

154 ภาษาไทย 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทางดานภาษาไทย ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

155 ภาษาอังกฤษ 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6                       

หรือเทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 

2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมแขงขัน หรือการไดรับรางวัลใน

การแขงขันทางดานภาษาตางประเทศ  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม              

ดานการแสดง ไมเกิน 5 รายการ 
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ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศศ.บ.) 

156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระภาษาตางประเทศไมนอยกวา 

2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมแขงขัน หรือการไดรับรางวัลใน

การแขงขันทางดานภาษาตางประเทศ  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม                 

ดานการแสดง  ไมเกิน 5 รายการ 

 205 บรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศ

ศาสตร 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขันใน

กิจกรรมดานวิชาการทุกประเภท ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรมดาน    

การแสดง ไมเกิน 5 รายการ 
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ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศศ.บ.) 

323 การพัฒนาสงัคม 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.25  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขันใน

กิจกรรมดานวิชาการทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม              

ดานการแสดง  ไมเกิน 5 รายการ 

ศิลปกรรมบัณฑติ 

(ศป.บ.) 

204 ศิลปะดิจิทัล 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขันท่ี

เก่ียวกับคอมพิวเตอร ศิลปะ งานดานออกแบบในระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาขึ้นไป ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 206 ดนตรี 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขันดาน

ดนตรี ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม       

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

รัฐประศาสศาสตร

บัณฑิต  (รป.บ.) 

801 รัฐประศาสนศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.25  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมดานวิชาการ              

ทุกประเภท ไมเกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   

กิจกรรมภาวะผูนํา  กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม                      

ดานการแสดง ไมเกิน 5 รายการ  

นิติศาสตรบัณฑติ   

(น.บ.) 

901 นิติศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม

ดานวิชาการท่ีเก่ียวกับการตอบปญหาทางกฎหมาย ในระดับ

จังหวัดขึ้นไป  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม

ภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรมดานการแสดง     

ไมเกิน 5 รายการ 

รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 190  
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ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp   

หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยเปดรบันกัเรยีนเขาศกึษาตอระดบัปริญญาตรี  

ประจําปการศกึษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

รอบที่ 1 การรบัดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  

คณะวิทยาศาสตร 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

210 คณิตศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร         

ไมนอยกวา 3.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขัน    

ดานคณิตศาสตร ในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขึ้นไป                      

ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

230 วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแตละกลุมของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ไมนอยกวา 2.00  

4. ผานการเรียนวิชาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรอยางนอย           

2 รายวิชา 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขัน

ทางดานคอมพิวเตอร  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

232 ภูมิศาสตรและ        

ภูมิสารสนเทศ 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.50  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแตละกลุม กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร            

ไมนอยกวา 2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือการแขงขัน

โครงงานทางดานวิทยาศาสตรหรือภูมิศาสตร ไมเกิน             

5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

240 วิทยาศาสตรการกีฬา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแตละกลุม กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  และ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถทางดานกีฬาหรือกรีฑา 

โดยไดการรับรองโดยกรมพลศึกษาหรือสมาคมกีฬาแหง

ประเทศไทยและ  การกีฬาแหงประเทศไทย  ไมเกิน 5 

รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) 

243 สถิติประยุกต 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  

3.  มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     

ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถ ความเชีย่วชาญทาง    

ดานคณิตศาสตร  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม     

ดานการแสดง  ไมเกิน 5 รายการ 

249 เคมี 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. เรียนอยูในแผนการเรียนวิทย – คณิต 

3. มีผลการเรียนสะสม 2.00 ขึ้นไป 

4. มีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร               

ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

โครงงานทางดานวิทยาศาสตรหรือการแขงขันทักษะ                   

ทางวิทยาศาสตร  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

265 สาธารณสุขชุมชน 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา         

2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา  2.75  

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

การตอบปญหาทางวิทยาศาสตร  การเขารวมกิจกรรมท่ี

เก่ียวกับสขุภาพของโรงเรียนหรือชุมชน   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

266 วิทยาศาสตร        

การอาหาร 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาตร  ไมนอยกวา 2.75 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทุก

ประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

267 ชีววิทยา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  

3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

4.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร               

ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมการแขงขันโครงงานทางดาน

วิทยาศาสตร  (ดานชีววิทยา)  หรือการเขาอบรมโครงการ

คายชีววิทยาจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

268 วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ 

เทียบเทา  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา  2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมกิจกรรทางวิชาการทุก

ประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

418 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(เม่ือขึ้นชั้นปท่ี 3 

นักศึกษาสามารถ

เลือก กลุมเรียนได 

- กลุมวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- กลุมวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

- กลุมวิชาการจัดการ

คอมพิวเตอรเพ่ือ

การศึกษา) 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแตละกลุม กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมแขงขันโครงงานทาง                       

ดานคอมพิวเตอร หรือเปนนักเรียนท่ีผานการเขาคาย

คอมพิวเตอรโอลิมปก (สอวน.) คายท่ี 1 หรือไดรับรางวัล

ระดับตางๆ ในดานคอมพิวเตอร   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

 456 วิทยาศาสตรสิ่งทอ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปวช. 

ปวส. หรือเทียบเทา  

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการเขารวมแขงขันโครงงานทาง                       

ดานวิทยาศาสตร  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

รวมคณะวิทยาศาสตร 280  
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หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยเปดรบันกัเรยีนเขาศกึษาตอระดบัปริญญาตรี  

ประจําปการศกึษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

รอบที่ 1 การรบัดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

502 สัตวศาสตร 

 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการท่ี

เก่ียวของกับการทําวิจัยเก่ียวกับการเลีย้งสัตว หรือมีการทํา

กิจกรรมเก่ียวของกับการเลี้ยงสตัว  ดานวิทยาศาสตร     

ดานคอมพิวเตอร  ดานความคดิสรางสรรค                            

โครงงานสิง่ประดษิฐ   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

503 ประมง 

 

 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการท่ี

เก่ียวของกับ  การเกษตรหรืองานดานประมง  ดาน

วิทยาศาสตร  ดานคอมพิวเตอร  ดานความคิดสรางสรรค  

โครงงาน  สิง่ประดษิฐ  ดานกีฬา ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

504 เกษตรศาสตร 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการท่ี

เก่ียวของกับ  การเกษตร  ดานวิทยาศาสตร                                  

ดานคอมพิวเตอร  ดานความคดิสรางสรรค                           

โครงงานสิง่ประดษิฐ   ดานกีฬา  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 90  
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หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยเปดรบันกัเรยีนเขาศกึษาตอระดบัปริญญาตรี  

ประจําปการศกึษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

รอบที่ 1 การรบัดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) 

554 ออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม

ภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

 555 เทคโนโลยี

สถาปตยกรรม 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                         

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม

ภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 557 เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม

ภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

559 วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                          

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

560 เทคโนโลยีเซรามิกสและ

การออกแบบ  

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

 561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

 562 เทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือ

เทียบเทา 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                   

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160  
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หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยเปดรบันกัเรยีนเขาศกึษาตอระดบัปริญญาตรี  

ประจําปการศกึษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

รอบที่ 1 การรบัดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  

คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

(บธ.บ.) 

350 การบริหารทรัพยากร

มนุษย 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

353 การเงินและการธนาคาร 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

(บธ.บ.) 

354 การตลาด 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา กรณี ปวส. รับเฉพาะสาขาวิชาการตลาด 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

 356 การจัดการ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                           

ทุกประเภท  ดานกีฬา ดานคอมพิวเตอร ดานภาษาอังกฤษ  

ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 358 คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ   

หรือเทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                              

ทุกประเภท ดานคอมพิวเตอร  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

บัญชีบัณฑิต     

(บช.บ. 4 ป ) 

352 การบัญช ี 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ 

หรือเทียบเทา  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความเชีย่วชาญดานการบัญช ีดานสถติิ 

ดานการคํานวณ  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศศ.บ.) 

357 การทองเท่ียวและ          

การโรงแรม 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                        

ทุกประเภท  ดานกีฬา ดานภาษาอังกฤษ  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

เศรษฐศาสตร 

บัณฑิต 

(ศ.บ.) 

361 เศรษฐศาสตร  

(เม่ือขึ้นชั้นปท่ี 3 

นักศึกษาสามารถเลือก 

กลุมเรียนได 

- กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

การจัดการธุรกิจ 

- กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

การเมืองและการบริหาร) 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                        

ทุกประเภท  ดานกีฬา ดานคอมพิวเตอร ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

 

 

 



25 

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

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 

จํานวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

นิเทศศาสตรบัณฑติ 

(นศ.บ.) 

701 การสื่อสารมวลชน 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท ดานการถายภาพ การตัดตอวีดโิอ  ไมเกิน                

5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤต ิเชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

รวมคณะวิทยาการจัดการ 260  
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ใบสมัครเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ประเภทรับตรง รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (คร้ังที่ 1/1)  ประจําปการศึกษา 2561 
 

1. ชื่อ-สกุล ผูสมัคร (นาย/นางสาว) ............................................................................................................ อายุ ............................  ป 

2. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร   

  มัธยมศึกษาตอนปลาย (4 ภาคเรียน)  แผนการเรียน  วิทย – คณิต     ศิลป – คํานวณ  อื่นๆ (ระบุ) ..................  

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (4 ภาคเรียน)   เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สถาบันการศึกษา ................................................................ จังหวัด ......................... ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร .................    

กรณีใชผลการเรียนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูประกอบการสมัคร 

 คณิตศาสตร .....................................  วิทยาศาสตร .....................................   สุขศึกษาและพลศึกษา ..........................  

 ภาษาตางประเทศ ............................  

3. เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร  

4. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวกบานเลขที่ ............. หมู ......... ถนน ....................... ตําบล .................... อําเภอ ................. จังหวัด .................  

 รหัสไปรษณีย ......................................... เบอรโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได 

ขอมูลการสมัคร  
  

อันดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร 

1    
 

หมายเหตุ : ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามที่กําหนดไวในประกาศการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี 

รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  (ครั้งที่ 1/1) ประจําปการศึกษา 2561 หากขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือฝาฝนประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกลาวหรือขอความที่กรอกตามใบสมัครไมเปนความจรงิ ขาพเจายนิยอมใหตัดสทิธิ์การสมัคร

สอบคัดเลือก และยินยอมสละสทิธิ์ในการเขาศึกษาตอในมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมยทุกกรณ ี
 

ลงชื่อ  ...................................................................... ผูสมัคร  

( ..................................................................... ) 

วันที ่.............. เดือน .................... พ.ศ. ............  

สําหรับเจาหนาที่ตรวจหลักฐานการ/รับสมัคร สําหรับเจาหนาที่การเงิน 

หลักฐานการสมัคร  

  ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน  จํานวน  1  ฉบับ 

  สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

  รูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  3  รูป 

  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)  จํานวน  1  ฉบับ 

ลงชื่อ .................................................................ผูตรวจหลักฐาน 

( ................................................................) 

หลักฐานการเงิน  

ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่ ............... เลขที่ ..............................  

จํานวนเงิน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) 

 

 

ลงชื่อ ....................................................................... ผูรับเงิน 

( ..................................................................... ) 



□□□-□□□□□□□ 

□-□□□□-□□□□□-□□-□ 

 
 

ใบสมัครเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ประเภทรับตรง รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (คร้ังที่ 1/1)  ประจําปการศึกษา 2561 
 

1. ชื่อ-สกุล ผูสมัคร (นาย/นางสาว) ............................................................................................................ อายุ ............................  ป 

2. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร   

  มัธยมศึกษาตอนปลาย (4 ภาคเรียน)  แผนการเรียน  วิทย – คณิต     ศิลป – คํานวณ  อื่นๆ (ระบุ) ..................  

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (4 ภาคเรียน)   เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สถาบันการศึกษา ................................................................ จังหวัด ......................... ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร .................    

กรณีใชผลการเรียนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูประกอบการสมัคร 

 คณิตศาสตร .....................................  วิทยาศาสตร .....................................   สุขศึกษาและพลศึกษา ..........................  

 ภาษาตางประเทศ ............................  

3. เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร  

4. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวกบานเลขที่ ............. หมู ......... ถนน ....................... ตําบล .................... อําเภอ ................. จังหวัด .................  

 รหัสไปรษณีย ......................................... เบอรโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได 

ขอมูลการสมัคร  
  

อันดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร 

1 140 คณิตศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต 
 

หมายเหตุ : ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามที่กําหนดไวในประกาศการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี 

รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  (ครั้งที่ 1/1) ประจําปการศึกษา 2561 หากขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือฝาฝนประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกลาวหรือขอความที่กรอกตามใบสมัครไมเปนความจรงิ ขาพเจายนิยอมใหตัดสทิธิ์การสมัคร

สอบคัดเลือก และยินยอมสละสทิธิ์ในการเขาศึกษาตอในมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมยทุกกรณ ี
 

ลงชื่อ  ...................................................................... ผูสมัคร  

( ..................................................................... ) 

วันที ่.............. เดือน .................... พ.ศ. ............  

สําหรับเจาหนาที่ตรวจหลักฐานการ/รับสมัคร สําหรับเจาหนาที่การเงิน 

หลักฐานการสมัคร  

  ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน  จํานวน  1  ฉบับ 

  สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

  รูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  3  รูป 

  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)  จํานวน  1  ฉบับ 

ลงชื่อ .................................................................ผูตรวจหลักฐาน 

( ................................................................) 

หลักฐานการเงิน  

ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่ ............... เลขที่ ..............................  

จํานวนเงิน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) 

 

 

ลงชื่อ ....................................................................... ผูรับเงิน 

( ..................................................................... ) 

ตวัอย่าง 

พิชญาภคั  มะลิรมัย ์ �� 

ลาํปลายมาศ บุรีรมัย ์ �.�� 

�.�� 

� � � � � � � � � � X X X 
439/1 จิระ - ในเมือง เมือง บรีุรมัย ์

����� � � � � � � � � � � 
พิชญาภคั  มะลิรมัย ์

พิชญาภคั  มะลิรมัย ์

น.ส.พิชญาภคั  มะลิรมัย ์
�

� 
ตลุาคม ���� 



 



ปฏิทินการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รอบท่ี 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  (คร้ังท่ี 1/1)   

ประจําปการศึกษา 2561  
 

รายการ วัน เดือน ป สถานท่ี 

วันรับสมัคร สมัครผานระบบออนไลน : 

2 - 31 ตุลาคม 2560 

สมัครผานครูแนะแนว :  

2 – 31 ตุลาคม 2560 

สมัครดวยตนเอง :  

2  ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 

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

 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 1         

อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย (อาคาร 15 ช้ัน) 

วันประกาศชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 20 พฤศจิกายน 2560  http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp 

 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 1         

อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย (อาคาร 15 ช้ัน) 

วันสอบสัมภาษณ 2 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย  

วันประกาศผลการสอบ

สัมภาษณ 

8 ธันวาคม 2560  http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp 

 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 1         

อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย (อาคาร 15 ช้ัน) 

วันท่ีผูสมัครยืนยันสิทธิ์ 

(Clearing House) 

15 – 19 ธันวาคม 2560 http://univ.cup.net 

วันประกาศผลชื่อผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาตอ 

22 ธันวาคม 2560  http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp 

 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 1         

อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย (อาคาร 15 ช้ัน) 

วันรายงานตัว  มหาวิทยาลัยฯ จะแจงกําหนดการใหทราบในภายหลงั 
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