-สำเนำ-

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
“โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560
รายการ
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ

เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
กองกีฬำและนันทนำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ
รับสมัครด้วยตนเอง * พร้อมแฟ้มผลงำน*
อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ชัน้ 1
จ่ำหน้ำซองถึง กองกีฬำและนันทนำกำร
รับสมัครทำงไปรษณียโ์ ดยส่งใบสมัคร
มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่ 169 ถ.ลงหำด
* พร้อมแฟ้มผลงำน* ทำงไปรษณีย์
บำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
สอบสัมภำษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
ประกำศผลขัน้ สุดท้ำย
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
รำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ
เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th

หมายเหตุ :

วัน/เดือน/ปี

เวลา

19 ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป

-

19 ธันวำคม 2559 – 10 มกรำคม 2560

09.00-16.00 น.

19 ธันวำคม 2559 – 10 มกรำคม 2560
17 มกรำคม 2560
21 มกรำคม 2560
1 กุมภำพันธ์ 2560
6 – 7 กุมภำพันธ์ 2560

ถือวันประทับตรำไปรษณีย์
ต้นทำงเป็นวันสุดท้ำย
ของกำรรับสมัคร
16.00 น. เป็นต้นไป
09.00 น. เป็นต้นไป
16.00 น. เป็นต้นไป
-

1. ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
2. * แฟ้มผลงาน ต้องจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานขนาด A4 เท่านั้น *
(ไม่รับแฟ้มผลงำนที่เป็นพลำสติกและแฟ้มที่ไม่ใช่ขนำด A4 หรือแฟ้มขนำดใหญ่ เนื่องจำกชำรุดง่ำยและจัดเก็บไม่สะดวก

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0960 / 2560
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
----------------------------------------------------------------------------------

ในปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ
เข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีในโครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงประกำศคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกีฬำที่สร้ำงชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ
1.2) ผู้สมัครที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน
ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1.3) ผู้สมัครที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1.4) เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
1.5) มีควำมประพฤติเรียบร้อย
1.6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.7) มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะด้านกีฬา
2.1) เป็นนักกีฬำทีมชำติไทยตั้งแต่ปี 2557 – ปีปัจจุบัน และมีใบรับรองควำมสำมำรถทำงกีฬำ
จำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
2.2) ใบประกำศนียบัตรที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ กีฬำเยำวชนแห่งชำติ
รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทย รำยกำรระดับนำนำชำติ ตั้งแต่ปี 2557 - ปีปัจจุบัน

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ แสดงว่ำไม่มีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม)
3.1) คณะโลจิสติกส์
3.1.1) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพานิชยนาวี และสาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียน
วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ หรือแผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ เท่ำนั้น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00

-23.2) คณะพยาบาลศาสตร์
3.2.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1) กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.50
3) อำยุไม่ต่ำกว่ำ 16 ปี
4) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่ำ 40 กิโลกรัม และมีน้ำหนักไม่เกิน
เกณฑ์ปกติมำกจนเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติวิชำชีพเพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์
ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะ
พยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้
(4.1) มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
(4.2) มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพกำรพยำบำล
และผดุงครรภ์
(4.3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำม
พิกำรอย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5) โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
(5.1) โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย
3 ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
(5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ
อย่ำงถำวร
(5.3) โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพ
ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
(5.4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง
(5.5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
6) ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
7) ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(7.1) สำยตำต่ำกว่ำ 6/12 ทั้ง 2 ข้ำง
(7.2) สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ำกว่ำ 6/24
(7.3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
8. หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติ
ทำงประสำท และกำรได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
9. โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึง่ มิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรผูต้ รวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
สอบสัมภำษณ์

-33.3) คณะวิทยาศาสตร์
3.3.1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้เลือกสำขำวิชำเคมี ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยในวิชำเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 และจะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
3.4) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3.4.1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

3.4.2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย

- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.5) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.5.1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
3.5.2) สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา และสาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
3.6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.6.1) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00

-43.7) คณะศึกษาศาสตร์
3.7.1) สาขาวิชาพลศึกษา
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- เป็นผู้มีควำมถนัดทำงด้ำนกีฬำอย่ำงดีเยี่ยม
- มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ และสมรรถภำพทำงกำยที่ดี
3.8) วิทยาลัยนานาชาติ
3.8.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร
3.8.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
3.8.3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศน์ศิลป์และการออกแบบ
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.80
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมในรำยวิชำภำษำอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ 3.00
3.9) คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
3.9.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3.10) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
3.10.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) (เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชั้นปีที่ 2 ได้แก่
กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน)
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน จะเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จำเป็น และสำระสำคัญของศำสตร์ในกลุ่มวิชำ
ที่นิสิตเลือกเรียน มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- กลุ่มวิชำกำรตลำด เช่น พนักงำนขำย นักวำงแผนกำรตลำด นักโฆษณำหรือ
ประชำสัมพันธ์ นักวิจัยตลำด นักบริหำรผลิตภัณฑ์ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
- กลุ่มวิชำกำรเงิน เช่น เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์ กำร
วำงแผนและจัดกำรกำรเงิน กำรประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง
วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น

-5หมายเหตุ นิสิตกลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำน
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
3.10.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะเป็นนักสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถ
ประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและ
ประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ
ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ นักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนประกอบกำร
หมายเหตุ นิสิตกลุ่มสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
3.10.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโลยีการเกษตร
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) จะเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน
วิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืช
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ
รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนเกษตร นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร
ภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือเป็นพนักงำนบริษัทที่ประกอบกำรธุรกิจกำรเกษตร
เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ใน
สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
3.10.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ หรือแผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย
รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียนและเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์
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- ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ
กำรจัดซื้อ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
- ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น หน้ำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรส่งออก กำรนำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศ กำรตลำดต่ำงประเทศ
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน กำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
หมายเหตุ นิสิตกลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
3.10.5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำร
เข้ำใจวัฒนธรรมที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์
งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษในงำนธุรกิจต่ำง ๆ งำนแปล
งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ
หมายเหตุ
(1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ เก็บบำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000 บำท
(2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
3.11 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
3.11.1) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ –คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กำรจำแนกชนิดอัญมณี กำรออกแบบ
เครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D

-73.11.2) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีศำสตร์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
3.11.3) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
- ต้องสอบวิชำควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ (สอบปฏิบัติกำรวำดเส้นเบื้องต้นใน
วันสอบสัมภำษณ์)
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และ
กำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางการประกอบอาชีพของคณะอัญมณี
สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักอัญมณีศำสตร์
นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี ฝ่ำยจัดซื้อ
ฝ่ำยกำรตลำด และประกอบอำชีพอิสระ เช่น เจ้ำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
3.12) คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
3.12.1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์)
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน พืชพลังงำนและ
เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบ
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง
และกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้ เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพิ่มมูลค่ำของ
ผลิตผลเกษตร รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออกและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้นำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร

-83.12.2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์)
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยี
น้ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์
แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ในสถำบัน
หรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือ
นักวิจัย ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร
3.13) คณะดนตรีและการแสดง
3.13.1) สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- สำเร็จกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้สมัครต้องมีพื้นฐำนทำงด้ำนดนตรีและกำรแสดง โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติ
ในวันสอบสัมภำษณ์

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
การส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องศึกษำประกำศกำรรับสมัครให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร
พร้อมแฟ้มผลงำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร ได้ 2 ช่องทำง ดังนี้
(1) ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่ำหน้ำซองถึง กองกีฬำและนันทนำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ
เลขที่ 169 ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซองว่ำ
“โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ” ระหว่ำงวันที่ 19 ธันวำคม 2559 – 10 มกรำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะถือตรำประทับของไปรษณีย์ต้นทำงเป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
(2) ส่งด้วยตนเอง ส่งได้ที่ กองกีฬำและนันทนำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ อำคำรสำนักงำน
อธิกำรบดี ชั้น 1 ระหว่ำงวันที่ 19 ธันวำคม 2559 – 10 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00-16.00 น.
โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ ไม่มคี ่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้เพียง
ครั้งเดียวเท่ำนั้น โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
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เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ประกอบด้วย
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6
( 5 ภำคเรียน) หรือ (6 ภำคเรียน) สำหรับผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
4. สำเนำใบประกำศนียบัตรที่รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน รูปถ่ำยกำรแข่งขัน ฯลฯ
5. แฟ้มผลงำน ต้องจัดทำเป็นรูปเล่มรำยงำนขนำด A4 เท่ำนั้น และต้องเข้ำเล่มให้
เรียบร้อย ภำยในเล่มสำมำรถออกแบบได้ตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ (ไม่รับแฟ้มผลงำนที่เป็นแฟ้มพลำสติก
และแฟ้มที่ไม่ใช่ขนำด A4 หรือแฟ้มขนำดใหญ่ เนื่องจำกชำรุดง่ำยและจัดเก็บไม่สะดวก)
หมายเหตุ : หำกผู้สมัครส่งหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยจะไม่รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนใบสมัครและหลักฐำนกำรสมัคร ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐำนสำคัญจึงควรใช้
ฉบับสำเนำและลงชื่อกำกับเท่ำนั้น

5. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
5.1) ผลกำรเรียน (GPAX) ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 ภำคต้น (5 ภำคเรียน) หรือ (6 ภำคเรียน)
สำหรับผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ
5.2) ผลงำนด้ำนกีฬำที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจน
5.3) กำรสอบสัมภำษณ์

6. คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

ชื่อย่อ รหัสสาขาวิชา จานวนรับ
ปริญญา

1. คณะโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)
- สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำนิชยนำวี
- สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำร
โลจิสติกส์
2. คณะพยาบาลศาสตร์ (ภาคปกติ)
- หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

วท.บ.
บธ.บ.

ก 0101
ก 0102

3
2

พย.บ.

ก 0201

2

3. คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)
- สำขำวิชำคณิตศำสตร์
- สำขำวิชำสถิติ
- สำขำวิชำเคมี
- สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

วท.บ
วท.บ
วท.บ
วท.บ
วท.บ

ก 0301
ก 0302
ก 0303
ก 0304
ก 0305

2
2
5
2
2
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

ชื่อย่อ รหัสสาขาวิชา จานวนรับ
ปริญญา

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
- หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป
- สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น
- หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต

ร.บ.
รป.บ.
รป.บ
น.บ.

ก 0401
ก 0402
ก 0403
ก 0404

2
2
2
2

5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ)
- สำขำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
- สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ
- สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ

วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

ก 0501
ก 0502
ก 0503

1
2
3

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

ศศ.บ.

ก 0601

2

7. คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ)
- สำขำวิชำพลศึกษำ

กศ.บ.

ก 0701

2

8. วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ)
- สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร
- สำขำวิชำนิเทศน์ศิลป์และกำรออกแบบ
- สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
- สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
- สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ

ศศ.บ.
ศป.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

ก 0801
ก 0802
ก 0803
ก 0804
ก 0805

2
2
2
2
2

9. คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ)
- สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล

วท.บ.

ก 0901

5

10. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(ภาคปกติ)
- สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
- สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)
- สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ

บธ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

ก 1001
ก 1002
ก 1003
ก 1004
ก 1005

3
3
3
3
3
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
11. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ)
- สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
- สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
12. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
(ภาคปกติ)
- สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์
- สำขำวิชำเกษตรศำสตร์กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์
13. คณะดนตรีและการแสดง (ภาคปกติ)
- สำขำวิชำดนตรี
(1) วิชำเอกดนตรีไทย
(2) วิชำเอกดนตรีสำกล
- สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
(1) วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรกำกับลีลำ
(2) วิชำเอกศิลปะกำรละคร

ชื่อย่อปริญญา รหัสสาขาวิชา จานวนรับ
วท.บ.
บธ.บ.
ศป.บ.

ก 0111
ก 0112
ก 0113

5
5
5

วท.บ.
วท.บ.

ก 1201
ก 1202

2
2

ศป.บ.

ก 1301

2

ศป.บ.

ก 1302

2

รวม

91

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2560
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ตำมสถำนที่ ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำนดังนี้
1) ระเบียนแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
(5 ภำคเรียน) หรือ (6 ภำคเรียน) สำหรับผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ (ฉบับจริง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมสำเนำที่รับรองถูกต้อง
3) ทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำที่รับรองถูกต้อง
4) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล พร้อมสำเนำที่รับรองถูกต้อง (ถ้ำมี)

9. การประกาศผลขั้นสุดท้าย
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
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10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
10.2 ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
10.3 มหำวิทยำลัยบูรพำดำเนินกำรแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยงำนตัว
ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อดำเนินกำร
ในส่วนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป
10.4 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ (10.2) หำกประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ในสถำบันอุดมศึกษำ ระบบกลำง Admissions ปีกำรศึกษำ 2560 ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
อำนวยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ จะต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอลาออก
จากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 หากไม่ดาเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทาให้ผู้สมัครหมด
สิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการ
อานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
10.5 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ (10.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่
สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำย
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำววรอนงค์ ทองระอำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

ติดรูปถ่าย

เลขที่สมัคร ……………..…………………………….
วันที่สมัคร

ขนาด 1 นิ้ว

………/………………………/………………..

ใช้สอบสัมภาษณ์
(กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครนี้พร้อมแฟ้มผลงาน มายังกองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

--------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อผู้สมัคร………………….………………………………..………..นามสกุล ………………………………………………………………………….….….
เลขประจาตัวประชาชน
บ้านเลขที…่ ….….….…หมู่ท…ี่ …….……..ซอย……………..…………ถนน……………..…………..ตาบล……………………..…….....................
อาเภอ……………….………..…….จังหวัด……………….……………….รหัสไปรษณีย…์ …………….……..….โทรศัพท์………………..………….
มือถือ...………………………………....………………………E-mail………………………………………..…………………………………………………..

สถานภาพทางการศึกษา
กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน………………………………………..............................................
ตาบล/แขวง…........................................................อาเภอ………………….……..……............จังหวัด……………………..………............
รหัสไปรษณีย…์ ……………….……….….…..โทรศัพท์...................................................................

คะแนนเฉลี่ยสะสม

กรณีกาลังในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคต้น (5 ภาคเรียน) =
กรณีสาเร็จการศึกษา (6 ภาคเรียน)

=

.

.

.

.

ระดับความสามารถ
□ 1. ทีมชาติไทย ปี 2557 - 2559
□ 2. ได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติ ปี 2557 - 2559
□ 3. ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาแห่งชาติ ปี 2557 - 2559
□ 4. ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2557 - 2559
□ 5. ได้รับเหรียญรางวัลรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2557 - 2559
รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานที่ใช้แนบประกอบการพิจารณา มีดังนี้
(1)……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
(2)…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

อันดับการสมัครคัดเลือก
1. ก

(ให้กรอกรหัสสาขา ตรวจสอบได้จากระเบียบการรับสมัคร)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิทธิ์การพิจารณารับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
ลงชื่อผู้สมัคร..............................................................
วันที่……..…..….เดือน…….……….……..พ.ศ.………………..
คาแนะนา
1. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
2. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครและแฟ้มผลงานทางไปรษณีย์ โดยส่งมายัง กองกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยจะถือตราประทับของไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
หรือส่งด้วยตนเองที่ กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1
3. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากตรวจสอบพบการทุจริตมหาวิทยาลัยจะไม่ดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
4. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร สอบถามได้ที่ กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 038-102443

