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กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ (โครงกำรช้ำงเผือก) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 

 
 
 
 
 

หมำยเหตุ.../ 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 
ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 1 - 29 ธ.ค. 2564  - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) 

1 – 30 ธ.ค. 2564  
ตำมเวลำเปิด 

ท ำกำรของหน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 
2 วันท ำกำร 

- 

ส่งใบสมัครและหลักฐำนสมัคร 
ให้เย็บมุมโดยเรียงเอกสาร 
ตามล าดับที่ 1 – 6 
(ไม่ต้องใส่แฟ้ม) 

- ส่งทางจดหมาย  
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง   
จ.ชลบุรี 20131 

1 – 30 ธ.ค. 2564 

ถือวันรับจดหมำย 
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 

เป็นวันสุดท้ำย 
ของกำรรับสมัคร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

26 ม.ค. 2565 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
ออนไลน์ ผำ่นโปรแกรม Google Hangout 
Meet 

29 ม.ค. 2565 08.45 น. 

- ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร 
สอบสัมภำษณ ์
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ยนืยนั
สิทธิ์ Clearing House 

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

3 ก.พ. 2565 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 7 – 8 ก.พ. 2565 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 9 ก.พ. 2565 - 

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

11 ก.พ. 2565 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 16 – 17 ก.พ. 2565 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 22 – 24 มิ.ย. 2565 
เปิดภำคเรียน 25 มิ.ย. 2565 
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หมายเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
  2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ี่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเปน็นสิิตของมหำวิทยำลยับูรพำ รหัส 65 

       3.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79 
       4. วงเล็บมุมซอง “โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ”  

เอกสารประกอบการสมัครให้เย็บมุมและเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้ 
  ล ำดับที่ 1  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  
  ล ำดับที่ 2  ผลกำรตรวจรำ่งกำย ตำมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ในใบสมัคร ตรวจโดยโรงพยำบำลของรัฐ 
      ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันสมัคร 
  ล ำดับที่ 3  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
  ล ำดับที่ 4  ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5-6 ภำคเรียน (ปพ.1:4)  
      ที่สถำบนักำรศึกษำออกให้  
  ล ำดับที่ 5  ใบประกำศนียบัตร (รับรองส ำเนำถูกต้อง) ควำมสำมำรถทำงกีฬำจำกกำรกีฬำ 
      แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องไม่ต่ ำกว่ำระดบัจังหวัด  
      หรือหนังสือรับรอง (ตัวจริง) จำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย  
      สโมสรกีฬำอำชีพ  
      แฟ้มสะสมผลงานจ านวนไม่เกิน 10 หน้า (เฉพาะผลงานล าดับที่ 5) 
 
สอบถามเพิ่มเติม  งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร 0-3810-2060 
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  1093  / 2564 

เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ (โครงกำรช้ำงเผือก) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  

มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 
-------------------------------------------------- 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ (โครงกำรช้ำงเผือก) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.1 มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ในชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬาได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งกับ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย และมีผลการแข่งขันกีฬา ไม่ต่ ากว่าระดับภาค/ระดับเขต (ตัวแทนจังหวัด)  
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564) หรือเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564 
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
   -  ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 - 6  หรือ 6 ภำคเรียน 

(GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  มีสัญชำติไทย 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

    -  มีควำมสนใจในกำรน ำหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้พัฒนำกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

2. สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
   -  ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 - 6  หรือ 6 ภำคเรียน 

(GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  มีสัญชำติไทย    
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

    -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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3. สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
   -  ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 - 6 หรือ 6 ภำคเรียน 
(GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  มีสัญชำติไทย 

   -  เป็นผู้มีบุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
   -  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 
   -  สำมำรถใช้ภำษำไทยได้เปน็อย่ำงดี 

     -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
 

2.  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
 2.1 ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2.2 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
2.3 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-dmission.buu.ac.th  

ระหว่ำงวันที่ 1 – 29 ธันวำคม พ.ศ. 2564  
2.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 2.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 
3. สาขาวิชาและจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 

10190117112001A0L0003 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและ 
กำรกีฬำ ภำคปกติ 

วท.บ. 25 

10190117900101A0L0003 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ภำคปกติ ศศ.บ. 20 
10190117903801A0L0003 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ภำคปกติ ศศ.บ. 20 

รวม 65 
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4. เอกสารประกอบการสมัครใหเ้ย็บมุมและเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้ 
 ล ำดับที่ 1  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  
 ล ำดับที่ 2  ผลกำรตรวจร่ำงกำย ตำมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ในใบสมัคร (หลังจำกบันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
สำมำรถพิมพ์จำกระบบรับสมัคร)  ตรวจโดยโรงพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันสมัคร 
 ล ำดับที่ 3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 ล ำดับที่ 4  ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5-6 ภำคเรียน (ปพ.1:4)  
ที่สถำบันกำรศึกษำออกให้  
 ล ำดับที่ 5  ใบประกำศนียบัตร (รับรองส ำเนำถูกต้อง) ควำมสำมำรถทำงกีฬำจำกกำรกีฬำ 
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องไม่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด หรือหนังสือรับรอง (ตัวจริง)  
จำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬำอำชีพ  
แฟ้มสะสมผลงานจ านวนไม่เกิน 10 หน้า (เฉพาะผลงานล าดับที่ 5) 

 

5. การส่งเอกสารการสมัคร 
   ส่งทำงจดหมำย ใส่ซองขนำด A4 จ่ำหน้ำซองถึง คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข  อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20131 วงเล็บมุมซองด้ำนขวำล่ำง  
(โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ) โดยให้ส่งเอกสำรกำรสมัคร
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือตรำประทับของหน่วยงำนรับจดหมำย  
วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร 
 

หมายเหตุ   หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่รับพิจารณาคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หลักฐานส าคัญ 
จึงควรใช้ฉบับส าเนาและลงชื่อก ากับเท่านั้น 

 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
     6.2 ใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564  
(กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
     7.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 2 วันท ำกำร 
     7.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป ที่มิใช่สำขำวิชำ) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th แล้วส่ง e-mail มำท่ี nuanporn@go.buu.ac.th ระหวำ่งวันที่  
1 – 29  ธันวำคม พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ในวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2565 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
9.  การสอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น.  
ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Hangout Meet  
 
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7 – 8 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 
 11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  

หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
 

12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565  

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำ 
เป็นผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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14.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ระหว่างวันที ่16 – 17 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

15.  การเปิดภาคเรียน 
  เปิดเรียนภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565 วันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ตำมประกำศมหำวิทยำลัย  
ตรวจสอบข้อมูลกำรเปิดภำคเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 
 
   ประกำศ ณ วันที่  29  ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
  

(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smartreg.buu.ac.th/

