-สำเนำ-

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจาปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
รายการ

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ

ดำวน์โหลดระเบียบกำร
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร

http://regservice.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลจำก
เว็บไซต์http://regservice.buu.ac.th
แล้ว FAX มำที่เบอร์ 0-3810-2721

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
http://regservice.buu.ac.th
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
สอบสัมภำษณ์และ
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
ตรวจร่ำงกำย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

1 ธ.ค. 2559
1 ธ.ค. 2559 – 10 ม.ค. 2560

-

1 ธ.ค. 2559 – 10 ม.ค. 2560

-

17 ม.ค. 2560

10.00 น. เป็นต้น
ไป

22 ม.ค. 2560

09.00 – 16.00 น.

ประกำศผลขัน้ สุดท้ำย

http://regservice.buu.ac.th

31 ม.ค. 2560

10.00 น. เป็นต้น
ไป

รำยงำนตัวเพื่อยันยันสิทธิ์
กำรเข้ำศึกษำ

http://smartreg.buu.ac.th

6-7 ก.พ. 2560

-

หมายเหตุ

1. ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 60
3. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
- ฝ่ำยวิชำกำรมหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000
ต่อ 1609-10 มือถือ 083-111-8205 โทรสำร 039-310-128
- หน่วยรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
โทร. 038-102-643 และ 038-102-721

-สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0885 /2559
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจาปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
--------------------------------------1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภำคตะวันออก
ดังต่อไปนี้ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง นครนำยก ปรำจีนบุรี ตรำด สระแก้ว
สมุทรปรำกำร ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยำ
1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 –6 (5ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
1.3 มีสัญชำติไทย มีควำมประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ
หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.4 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
2.1.1 กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรตลำด
กลุ่มวิชำกำรเงิน
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำร / กำรตลำด / กำรเงิน)
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำน
บริหำรธุรกิจที่จำเป็น และสำระสำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน มีควำมเข้ำใจใน
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้
และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีแนวคิดกำรเป็นผู้ประกอบกำรมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- กำรจัดกำร นักบริหำรงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร นักจัดกำรระบบกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
- กำรตลำด พนักงำนขำย นักวำงแผนกำรตลำด นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ นักวิจัย
ตลำด นักบริหำรผลิตภัณฑ์ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
- กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์ กำรวำงแผนและ
จัดกำรกำรเงิน กำรประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น

-2นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
2.1.2 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และ
กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.1.3 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร
นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือเป็นพนักงำน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร เป็นต้น สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก สำขำ
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
2.1.4 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย
รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ
กำรจัดซื้อ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
- ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งออก กำรนำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศ กำรตลำดต่ำงประเทศ
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร

-32.1.4 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจรวมเข้ำใจถึงวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน งำนแปล งำนสำนักงำน และกำรธนำคำร
หมายเหตุ
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ เก็บค่ำบำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000 บำท
2. นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
2.2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 –6 (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเลเป็นสำขำวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเล กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล และกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำและพืชน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
2.3.1 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D
และ 3D
2.3.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีศำสตร์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
2.3.3 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณี
และเครื่องประดับ

-4แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี
ฝ่ำยจัดซื้อ ฝ่ำยกำรตลำด และประกอบอำชีพอิสระ เช่น เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
3. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

GPAX

สังคมศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

จานวนรับ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
ข3001 กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
ข3002 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
ข3003
(ด้ำนพืช)
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
ข3004
และกำรค้ำชำยแดน
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ข3005
ทำงธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
ข3006 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
ข3007 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
ข3008 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและครื่องประดับ
ข3009 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ

ชื่อ
ปริญญา

วิทยาศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

รหัส
สาขา

ภาษาไทย

GPA กลุ่มสาระ

บธ.บ.
วท.บ.

20
20

10
5

30
30

10

10
5

30
30

20
20

วท.บ.

20

5

10

30

5

30

20

บธ.บ.

20

10

30

-

10

30

20

ศศ.บ.

20

15

-

-

15

50

20

วท.บ.

20

-

30

30

-

20

5

วท.บ.
บธ.บ.
ศป.บ.
รวม

20
20
20

20
30

20
20
-

40
-

20
30

20
20
20

5
5
5
120

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
(1) ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) 5 ภำคเรียน
(2) GPA กลุ่มสำระ 5 ภำคเรียน
(3) สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย

20%
80%
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

-55. การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 ผู้สมัครต้องศึกษำประกำศมหำวิทยำลัยให้เข้ำใจ
5.2 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัคร และกรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 10 มกราคม พ.ศ. 2560
5.3 โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร หลังจำกสมัคร
ทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครไว้เป็นหลักฐำน โดยกำรสมัครผ่ำนอินเตอร์เน็ตผู้สมัครจะสำมำรถ
สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น (ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เลือกได้) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง
5.4 ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้เพียง 1 อันดับ/ครั้ง เท่ำนั้น
“หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก”
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
7. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.เป็นต้นไป ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศพร้อมหลักฐำนดังนี้
(1) ใบสมัครโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ 2560
(2) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ เป็นภำพสีหรือขำวดำและถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
(3) ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษำ
ปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) (5 ภำคเรียน)
(4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(5) สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
8. ประกาศผลขั้นสุดท้าย
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2560
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

-69. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
9.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
9.2 ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
9.3 มหำวิทยำลัยบูรพำดำเนินกำรแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยงำนตัว
ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อดำเนินกำร
ในส่วนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป
9.4 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ (9.2) หำกประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ในสถำบันอุดมศึกษำ ระบบกลำง Admissions ปีกำรศึกษำ 2560 ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
อำนวยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ จะต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอลาออก
จากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 หากไม่ดาเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทาให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์
ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอานวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
9.5 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ (9.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

10. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำย
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

