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เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ภำคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง นครนำยก ปรำจีนบุรี ตรำด
สระแก้ว สมุทรปรำกำร ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยำ
1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 –6 (4 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียน)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
1.3 มีสัญชำติไทย มีควำมประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ
หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.4 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
2.1.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 3 ได้แก่ กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ จะเป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จำเป็น
และสำระสำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิด
แนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- กลุ่มวิชำกำรตลำด พนักงำนขำย นักวำงแผนกำรตลำด นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์
นักวิจัยตลำด นักบริหำรผลิตภัณฑ์ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
- กลุ่มวิชำกำรเงิน เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์ กำรวำงแผน
และจัดกำรกำรเงิน กำรประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงาน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

-22.2.2 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และ
ศิลปศำสตร์เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และ
กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพเทคโนโลยี
สำรสนเทศในสถำนประกอบกำร
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.2.3 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร
นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือเป็นพนักงำน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก
สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
2.2.4 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ หรือแผนกำรเรียนศิลป์-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

-3นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.2.5 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ
วัฒนธรรมที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์
งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษใน
งำนธุรกิจต่ำงๆ งำนแปล งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ
หมายเหตุ
1. สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ เก็บค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
แบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000 บำท
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
- สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเลเป็นสำขำวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเล กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล และกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำและพืชน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพตำมหน่วยงำนรำชกำรและสถำนประกอบกำร
ในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์หรือนักวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล กำรจัดกำรประมง กำรจัดกำร
ฟำร์มสัตว์น้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเทคโนโลยีชีวภำพรวมทั้งอำชีพ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ ผู้ควบคุมคุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร
พัฒนำเอกชน
2.3 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
2.3.1 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D
และ 3D

-42.3.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีศำสตร์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
2.3.3 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณี
และเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี
ฝ่ำยจัดซื้อ ฝ่ำยกำรตลำด และประกอบอำชีพอิสระ เช่น เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
3.3 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 2-25 ตุลำคม พ.ศ. 2560
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ

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

20%
80%
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด

-52. มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ
ที่กำหนดเท่ำนั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำกำหนด จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้
หำกทำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้
3. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยวิธีกำรดังนี้
3.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม 100%
3.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจำนวนรับ โดยพิจำรณำ
จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ
(ผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าลาดับสุดท้ายของจานวนรับ จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย)
4. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ยและผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ
และคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็น
ที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่
คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

GPAX

จานวนรับ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
01911050101 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
01911050401 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
01911050301 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำ
01911050201
ชำยแดน
01911050501 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
01908050101 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
01925050301 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
01925050201 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
01925050101 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
รวม

ชื่อ
ปริญญา

บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.

15
20
20

10 30 - 10 35
5 30 10 5 30
5 10 30 5 30

8
6
6

บธ.บ.

20

10 30 - 10 30

10

ศศ.บ.

10

30 -

6

วท.บ.

20

10 20 30 -

20

10

วท.บ.
บธ.บ.
ศป.บ

20
20
20

10 20 30 - 20
20 20 - 20 20
30 - - 30 20

20
30
20
116

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

ภาษาไทย

รหัสสาขา

สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

GPA กลุ่มสาระ

- 10 50

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 22
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 2-3 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (4 ภำคเรียน)
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(5) สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
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9. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 15-19 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ทำงเว็บไซต์ http://a.cupt.net

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

11. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
11.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
11.2 ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
11.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ (11.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

12. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำย
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

