(สำเนำ)
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ
(โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566
รายการ
ลงทะเบียนระบบ tcas
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
https://student.mytcas.com
http://regservice.buu.ac.th
ส่งทางเว็บไซต์ Google form เท่านั้น
- ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
https://forms.gle/HRNXYUNpWLXqptKGA
- ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
https://forms.gle/RSS6xHJLN8xWivuo8

ส่งใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
(มีสิทธิ์พิมพ์ใบชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม การสมัคร)
พิมพ์ใบชาระเงิน (เฉพาะผู้ทผี่ ่าน
การคัดเลือก)

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- Krungthai NEXT
- ธนาคารกรุงไทย
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ที่ทาการไปรษณีย์
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven)
- http://regservice.buu.ac.th
ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงิน
- http://e-admission.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
- http://regservice.buu.ac.th
สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
- http://e-admission.buu.ac.th
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี (สถานที่ดูท้ายประกาศ)

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบ
สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
สละสิทธิ์ Clearing House

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
https://student.mytcas.com/th
https://student.mytcas.com/th
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th
ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
เปิดภาคเรียน

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

วัน/เดือน/ปี
1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป
24 พ.ย. - 30 ธ.ค. 65

เวลา
-

24 พ.ย. - 30 ธ.ค. 65

-

16 ม.ค. 2566

16.00 น.

18 - 21 ม.ค. 2566

-

18 - 22 ม.ค. 2566

ตามเวลาเปิดทาการ

หลังจากชาระเงิน
2 วันทาการ

-

25 ม.ค. 2566

16.00 น.

28 ม.ค. 2566

09.00 - 16.00 น.

7 ก.พ. 2566

16.00 น.

7 - 8 ก.พ. 2566
9 ก.พ. 2566

-

10 ก.พ. 2566

16.00 น.

15 - 16 ก.พ. 2566
27 - 30 มิ.ย. 2566
1 ก.ค. 2566

ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 08-4045-6065 และ 08-3895-9656, 0-3810-2643
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/GNUY0

-

(สำเนำ)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 1162 / 2565
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566
---------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
1.3 มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1.1 - 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัคร
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอน
สภาพจากการเป็นนิสิตทันที

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 สาขาวิชาพลศึกษา (คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)
(1) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม
(2) เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยจะต้องนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

-22.2 สาขาวิชาศิลปศึกษา (คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ)
(1) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านทัศนศิลป์
(2) เคยร่วมการแข่งขันระดับอาเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ
โดยจะต้องนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
(3) มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย
(5) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

3. การสมัครคัดเลือก
3.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องดาเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
(1) ผู้สมัครต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
(2) กรอกข้อมูลและบันทึกการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2565
(3) ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลและบันทึกการสมัครได้เพียงครั้งเดียว และต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครให้ดาเนินการตามข้อ 3.2
(4) พิมพ์ใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร โดยต้องดาเนินการสแกนใบสมัครและ
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น และต้องจัดเรียงหลักฐานประกอบการสมัครตามลาดับ
(หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 4) จากนั้นให้ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ทางเว็บไซด์ Google form เท่านั้น (ลิงค์สาหรับส่งเอกสารตามข้อ 3.3)
(5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิเ์ คลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบารุงมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท
2. ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามทีค่ ณะ/วิทยาลัยได้กาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
3.2 การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 30 ธ.ค. 65 หากพ้นกาหนด
จะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้

-33.3 การส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผูส้ มัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งทางเว็บไซด์ Google form
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. - 30 ธ.ค. 65 โดยต้องส่งทางเว็บไซด์ Google form แยกตามความสามารถพิเศษ ดังนี้
3.3.1 ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
- โดยต้องดาเนินการสแกนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
จากนั้นส่งเอกสารตามข้อ 4 มาใน Google form ตามลิ้งค์ หรือ QR-CODE ที่ปรากฎ
3.3.1 ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
- โดยต้องดาเนินการสแกนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
จากนั้นส่งเอกสารตามข้อ 4 มาใน Google form ตามลิ้งค์ หรือ QR-CODE ที่ปรากฎ
ด้านกีฬา : https://forms.gle/HRNXYUNpWLXqptKGA

3.3.2 ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
- โดยต้องดาเนินการสแกนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
จากนั้นส่งเอกสารตามข้อ 4 มาใน Google form ตามลิ้งค์ หรือ QR-CODE ที่ปรากฎ
ด้านศิลปะ : https://forms.gle/RSS6xHJLN8xWivuo8

หมายเหตุ การส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ส่งทาง Google form เท่านั้น
ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ก่อนดาเนินการสแกน
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยต้องสแกนเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณา
การส่งข้อมูลการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
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4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (จัดเรียงและสแกนเอกสารข้อ 4.1 - 4.5
และส่งทาง Google Form)
4.1 ใบสมัครโครงการทับทิมสยาม ปีการศึกษา 2566 ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่ใส่แว่นตาดา เป็นภาพสีหรือขาวดา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
4.2 เอกสารประกอบใบสมัคร ได้แก่ ประวัติผลงาน พร้อมแนบสาเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น ๆ
4.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยการพิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร ต้องดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (มีสิทธิ์พิมพ์ใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร)
ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://eadmission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น.
(2) พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th
(3) ชาระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(ร้าน 7-eleven) และที่ทาการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 (การชาระค่าสมัครผ่าน
แอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 จะต้องชาระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
2. มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงินทางเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 2 วันทาการ

7. สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
ชื่อปริญญา จานวนรับ
10190115702502A0H0000 สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
กศ.บ.
25
10190115702801A0H0000 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
กศ.บ.
28
รวมจานวนรับ
53
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
ทีเ่ ว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น.

9. การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
กาหนดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
9.1 สาขาวิชาพลศึกษา ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
(1) สอบสัมภาษณ์: เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง QS1 - 406 ชั้น 4
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) สอบปฏิบัติ: เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์
(3) รายละเอียดการสอบ : - ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติด้านกีฬาที่ตนเองถนัด และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- ผู้สมัครจะต้องเตรียมชุด และอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาให้พร้อม
- การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเตรียมชุดนักเรียนมาเปลี่ยนด้วย
9.2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
(1) สอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง QS1 - 206 ชั้น 2
(2) สอบปฏิบัติ : เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง QS1 - 206 ชั้น 2
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(3) รายละเอียดการสอบ : - ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติวาดเส้น และจะต้องเตรียมกระดาษ
ดินสอดา EE และอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น

10. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
11.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทาการสละสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
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12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
13.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
13.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

14. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวอารีย์ กุศล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมถวิล จริตควร
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารประกอบใบสมัคร
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ
(โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566
ประวัติผลงาน (ปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง)
ชื่อ ............................................................................ นามสกุล ..........................................................................
ประวัติผลงานด้าน
กีฬา
ศิลปะ
ปี พ.ศ. ....................... ถึง ปี พ.ศ. .......................
วัน/เดือน/ปี

ชื่อ/หัวข้อ การแข่งขันหรือการประกวด

หน่วยงาน

ระดับ (จังหวัด/เขต/ประเทศ)

รางวัล/ผลงาน

หมายเหตุ 1. ให้ระบุประเภทของรางวัล เช่น ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร โล่ หรือรายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขัน/การประกวด
2. ให้แนบหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล เกียรติบัตร รูปภาพ หรือหลักฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
ลงชื่อผู้สมัคร………………………………………….…………..
(…………………………………....………..……..)
วันที…่ …….เดือน……………………….พ.ศ…….…

