ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
รายการ

สถานที่

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

http://regservice.buu.ac.th

http://regservice.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย และไปรษณีย์
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน - http://regservice.buu.ac.th
ค่าสมัคร
- http://e-admission.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- http://regservice.buu.ac.th
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
- http://e-admission.buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
http://www.cupt.net/
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
http://smartreg.buu.ac.th
เพื่อเข้าศึกษา
หมายเหตุ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

17 – 24 ต.ค. 2560

-

17 – 24 ต.ค. 2560

ตามเวลาเปิดทาการ
ของธนาคาร

17 – 25 ต.ค. 2560
หลังจากชาระเงิน 3 วัน
ทาการ

-

22 พ.ย. 2560

16.00 น.

2 – 3 ธ.ค. 2560
15 - 19 ธ.ค. 2560

09.00 น.
-

22 ธ.ค. 2560

16.00 น.

26 – 27 ธ.ค. 2560

-

1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้สมัครต้องกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขานิติศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง
3. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
- ผลการสอบสัมภาษณ์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หมายเลข 038-102369

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่
/ 2560
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
………………………………………………..
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายจะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาค
บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขานิติศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครคัดเลือก
จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพ
การเป็นนิสิตทันที

2. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2.3 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
2.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ

-2-

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สาขาวิชากาหนด
2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว
คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้
หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กาหนดไว้และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. หลักสูตรและจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
01921310402

สาขาวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (3 ปี)

ปริญญา
น.บ.

จานวนรับ
26

หมายเหตุ เปิดสอนเฉพาะภาคพิเศษ เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
หรือตามความเหมาะสม

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

7. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7.1 มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 2-3 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่ที่ปรากฏในท้ายประกาศ
7.2 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เนต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลทีร่ ับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
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8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (10.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้าย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

-สาเนา-

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
รายการ

สถานที่

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

http://regservice.buu.ac.th

http://regservice.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย และไปรษณีย์
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน - http://regservice.buu.ac.th
ค่าสมัคร
- http://e-admission.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- http://regservice.buu.ac.th
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
- http://e-admission.buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
http://www.cupt.net/
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
http://smartreg.buu.ac.th
เพื่อเข้าศึกษา
หมายเหตุ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

17 – 24 ต.ค. 2560

-

17 – 24 ต.ค. 2560

ตามเวลาเปิดทาการ
ของธนาคาร

17 – 25 ต.ค. 2560
หลังจากชาระเงิน 3 วัน
ทาการ

-

22 พ.ย. 2560

16.00 น.

2 – 3 ธ.ค. 2560
15 - 19 ธ.ค. 2560

09.00 น.
-

22 ธ.ค. 2560

16.00 น.

26 – 27 ธ.ค. 2560

-

1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้สมัครต้องกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขานิติศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง
3. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
- ผลการสอบสัมภาษณ์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หมายเลข 038-102369

-สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0751 / 2560
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
………………………………………………..
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายจะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาค
บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขานิติศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครคัดเลือก
จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพ
การเป็นนิสิตทันที

2. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2.3 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
2.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
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3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สาขาวิชากาหนด
2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว
คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้
หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กาหนดไว้และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. หลักสูตรและจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
01921310402

สาขาวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (3 ปี)

ปริญญา
น.บ.

จานวนรับ
26

หมายเหตุ เปิดสอนเฉพาะภาคพิเศษ เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
หรือตามความเหมาะสม

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

7. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7.1 มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 2-3 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่ที่ปรากฏในท้ายประกาศ
7.2 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เนต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลทีร่ ับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
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8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (10.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้าย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สาเนาถูกต้อง

(นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์)
นักวิชาการศึกษา

