ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(TCAS รอบที่ 1) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน
ค่าสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการ
สมัครพร้อมแฟ้มผลงาน (ให้เข้าเล่ม
สันกาวหรือติดเทปแลคซีนขนาด A4
เท่านั้น)
แก้ไขข้อมูลการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
หมายเหตุ

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
http://regservice.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย และไปรษณียท์ ุกสาขา
ทั่วประเทศ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- ส่งทางไปรษณีย์ กองกีฬาและ
นันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
- ส่งด้วยตนเอง ณ กองกีฬาและ
นันทนาการ สานักงานอธิการบดี ชั้น 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครจากเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th
แล้ว FAX มายัง 0-3810-2721
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
www.cupt.net
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

http://smartreg.buu.ac.th

วัน/เดือน/ปี
2 – 24 ต.ค. 2560
2 – 24 ต.ค. 2560
2 – 25 ต.ค. 2560

เวลา
ตามเวลาเปิดทาการ
ของธนาคาร

หลังจากชาระเงิน 3
วันทาการ

-

2 – 25 ต.ค. 2560

ถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์วนั ที่
25 ต.ค. 2560
เป็นวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร

2 – 25 ต.ค. 2560

-

22 พ.ย. 2560

16.00 น.

2 ธ.ค. 2560
09.00 น. เป็นต้นไป
15 – 19 ธ.ค. 2560
22 ธ.ค. 2560

16.00 น.

26 – 27 ธ.ค. 2560

-

1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. วงเล็บมุมซอง “โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ”
แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทาเป็นเล่มรายงาน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เท่านั้น ไม่รับแฟ้ม
สะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู โดยให้นาใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้วทาเป็นหน้าปก
และเอกสารในลาดับที่ 2-4 ต้องเป็นฉบับสาเนาเท่านั้น

-สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0656 /2560
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(TCAS รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------------------------------------ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559เรื่อง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(TCAS รอบที่ 1) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
1.2) ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.4) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.5) มีความประพฤติเรียบร้อย
1.6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.7) มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากาหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะด้านกีฬา
2.1) เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยตั้งแต่ปี 2558 – ปีปัจจุบัน และมีใบรับรองความสามารถทางกีฬา
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
2.2) ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย) รายการชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบสุดท้าย) รายการระดับ
นานาชาติ ตั้งแต่ปี 2558 – ปีปัจจุบัน

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ แสดงว่าไม่มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)
3.1) คณะโลจิสติกส์
(3.1.1) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพานิชยนาวี
และสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-คานวณ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

-23.2) คณะวิทยาศาสตร์
(3.2.1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.3) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(3.3.1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(3.3.2) สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา และสาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.4) คณะศึกษาศาสตร์
(3.4.1) สาขาวิชาพลศึกษา
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
- เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และสมรรถภาพทางกายที่ดี
3.5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3.5.1) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(3.5.2) สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
- มีคะแนนผลการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาตลอด 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
- มีกิจกรรมในแฟ้มสะสมผลงานจิตอาสา ไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมง

-33.6) วิทยาลัยนานาชาติ
(3.6.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร
(3.6.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(3.6.3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศน์ศิลป์และการออกแบบ
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.80
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
3.7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
(3.7.1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คานวณ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.8) โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(3.8.1) สาขาวิชาการจัดการ มี 3 กลุ่มวิชาดังนี้ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาการตลาด
- สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
4.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องดาเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
4.1.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4.1.3 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการ
ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4.1.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง
หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
4.1.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือก
ในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ

-44.2 การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน
4.2.1 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมายัง กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารสานักงานอธิการบดี เลขที่ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่าง
“โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ” ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2-25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา
จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 25 ต.ค. 2560 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (เอกสารสาคัญควรส่ง
แบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ)
4.2.2 ส่งด้วยตนเอง ณ กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารสานักงาน
อธิการบดี ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 2-25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
4.3 เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน ให้เรียงลาดับดังต่อไปนี้”
ลาดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย
ลาดับที่ 2
ใบแสดงผลการเรียน
ลาดับที่ 3
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับที่ 4
สาเนาใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการแข่งขัน รูปถ่าย หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงว่าได้รับรางวัล ฯลฯ
ลาดับที่ 5
ใบรับรองแพทย์
หมายเหตุ
1. แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทาเป็นเล่มรายงาน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน)
ขนาด A4 เท่านั้น ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู
2. หากผู้สมัครส่งหลักหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก
“มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานสาคัญจึงควรใช้ฉบับสาเนาและลงชื่อกากับเท่านั้น”

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
5.2 ผลงานด้านต่าง ๆ ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามที่คณะกาหนด
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากาหนด
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามจานวนรับ โดยพิจารณาจาก GPAX และผลงานด้านต่าง ๆ
ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกาหนด
3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่า
คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัย
จะตัดสิทธ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจาก GPAX คุณสมบัติเฉพาะสาขาที่คณะ/วิทยาลัย
ได้กาหนดไว้ และผลงานที่ผู้สมัครได้รับในการเข้าร่วมหรือแข่งขัน ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะ
รับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัย
ได้กาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
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6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ

“มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น”
7. คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา
1. คณะโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)
01923100201 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
01923100301 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
01923100101 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ)
01916100201 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
01916100301 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
01916100101 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ)
01902101201 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
01902100201 สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
4. คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)
01903100101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
01903101101 สาขาวิชาสถิติ
5. คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ)
01904100701 สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
6. วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
01919100501 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงิน
01919100701 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด
01919100601 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
01919100201 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
01919100101 สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร
01919100801
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
01919100301 สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
01919100401 สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

ชื่อปริญญา

จานวนรับ

วท.บ.
วท.บ.
บธ.บ.

1
1
1

วท.บ
ศศ.บ
ศศ.บ

1
2
3

ศศ.บ.
ศศ.บ.

2
1

วท.บ
วท.บ

3
3

กศ.บ.

4

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ
บธ.บ

1
1
1
2
2

ศศ.บ.

1

ศศ.บ.
ศป.บ

1
2
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รหัสสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา
7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ)
01928100101 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์)
01928100201 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์)
01928100301 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
8. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
01936100101 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
01936100301 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
01936100201 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด
รวม

ชื่อปริญญา

จานวนรับ

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

1
1
1

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

1
1
1
39

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่ที่ปรากฏในท้ายประกาศ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทางเว็บไซต์ www.cupt.net

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
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12. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
12.2 ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
12.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (12.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

13. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สาเนาถูกต้อง
วรอนงค์ ทองระอา
(นางสาววรอนงค์ ทองระอา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

