- สำเนำ ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0615/2559
เรื่อง กำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี
โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ ๒๕60
-------------------------------------------------ด้วยมหำวิทยำลัยบูรพำ จะดำเนินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำตรี โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕60 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีสัญชำติไทย
๑.๒ กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 4 ภำคเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - ๕ ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๐๐ (เฉพำะสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำย
และกำรกีฬำ ผู้สมัครต้องมีแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์)
๑.3 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี
๑.4 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
๑.5 มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกำรกีฬำ ในชนิดกีฬำที่สมำคมได้รับจดทะเบียนกำรจัดตั้งกับกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย และมีผลกำรแข่งขันกีฬำ ไม่ต่ำกว่ำระดับภำค/ระดับเขต(ตัวแทนจังหวัด) ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559) หรือเป็นผู้ที่เคยเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ระหว่ำง พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559

๒. หลักสูตรและจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
ส 101
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
ส 102
สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ
ส 103
สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ

ชื่อปริญญา
วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

จานวนรับ
10
25
12
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๓. วิธกี ารสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตำมข้อ ๑
๓.๒ ดำวน์โหลดระเบียบกำรที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
3.3 สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th
๓.4 หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร
๓.4.๑ ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต (พร้อมติดรูปถ่ำย จำนวน ๑ รูป)
๓.4.๒ ใบรับรองควำมประพฤติจำกสถำนศึกษำ
๓.4.๓ ผลกำรตรวจร่ำงกำย โดยมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 30วัน
นับถึงวันสมัคร
๓.4.๔ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
๓.4.๕ ใบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1:4) ที่สถำบันกำรศึกษำออกให้
๓.4.๖ สำเนำประกำศนียบัตรควำมสำมำรถทำงกีฬำจำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่ำระดับจังหวัด (รับรองสำเนำถูกต้อง)
3.5 กำรส่งใบสมัคร
3.5.1 ส่งด้วยตนเองที่งำนวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
โดยพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร (ตำมข้อ 3.4) ใส่ซองขนำด A๔ หรือ
3.5.2 ส่งทำงไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร (ตำมข้อ 3.4)
ใส่ซองขนำด A๔ จ่ำหน้ำซอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ถ. ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๑ วงเล็บมุมซองด้ำนขวำล่ำง (โครงกำรนักเรียน
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ)
3.6 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบและกำรชำระเงิน
3.6.1 เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเอกสาร จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
สอบคัดเลือก จำนวน 500 บำท (ห้ำร้อยบำท)
3.6.2 โดยตรวจสอบรำยชื่อและพิมพ์ใบชำระเงินที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th
และชำระเงินค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรกรุงไทยหรือธนำคำรธนชำต ทุกสำขำทั่วประเทศ
ระหว่ำงวันที่ 17 – 21 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ในเวลำทำกำร โดยผู้สมัครต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐำน
และนำมำแสดงที่โต๊ะลงทะเบียนในวันทดสอบภำคปฏิบัติ ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 25๕9
3.6.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรชำระเงินที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th
หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
หมำยเหตุ หำกผู้สมัครส่งหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่รับพิจำรณำคัดเลือก
มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หลักฐานสาคัญจึงควรใช้ฉบับสาเนาและลงชื่อกากับเท่านั้น
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๔. การคัดเลือกเข้าศึกษา
๔.๑ พิจำรณำจำกเอกสำรประกอบกำรสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1
๔.๒ พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกลไกและควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ
4.3 พิจำรณำจำกผลกำรสอบสัมภำษณ์และสอบข้อเขียน

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลำ 16.00 น. ทำงที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
และ http://e-admission.buu.ac.th

6. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
6.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
6.2 ผู้รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิต
ของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
6.3 มหำวิทยำลัยบูรพำดำเนินกำรแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยงำนตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อดำเนินกำร
ในส่วนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป
6.4 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ (6.2) หำกประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ในสถำบันอุดมศึกษำ ระบบกลำง Admissions ปีกำรศึกษำ 2560 ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
อำนวยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ จะต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอลาออกจาก
การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
หากไม่ดาเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทาให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษา
6.5 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ (6.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

7. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวเป็นนิสิต ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
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8. การเปิดภาคเรียน
เปิดเรียนภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2560 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
ที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
ประกำศ ณ วันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

อำณัติ ดีพัฒนำ
(นำยอำณัติ ดีพัฒนำ)
ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวนวลพร ก่อเกียรติวนิช)
นักวิชำกำรศึกษำ

ปฏิทินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยบูรพำ
โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ ๒๕60
รายการ
สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
- http://e-admission.buu.ac.th
ส่งด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์
กำรส่งใบสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหำดบำงแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
ตรวจสอบรำยชื่อและพิมพ์ใบชำระ
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
ค่ำธรรมเนียมเว็บไซต์
เข้ำทดสอบภำคปฏิบัติ
http://e-admission.buu.ac.th
- ธนำคำรกรุงไทย
วิธีกำรชำระเงิน
- ธนำคำรธนชำต
ตรวจสอบข้อมูลกำรชำระเงิน http://regservice.buu.ac.th
ทดสอบภำคปฏิบัติ
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
เข้ำศึกษำ

วัน / เดือน / ปี
1 – 30 ก.ย. 25๕9

เวลา
-

1 - 30 ก.ย. 25๕9

-

1 - 30 ก.ย. 25๕9

-

17 ต.ค. 2559

16.00 น.

17 – 21 ต.ค. 2559

ในเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำร

หลังจำกชำระเงิน
3 วันทำกำร

-

๑. ทดสอบสมรรถภำพทำงกลไก
ณ โรงพลศึกษำ 2 (ยิมบำสเกตบอล)
มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี
๒. ทดสอบควำมสำมำรถทำงกีฬำ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ณ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

6 พ.ย. 25๕9

ลงทะเบียน
เวลำ 07.30 น.

11 พ.ย. 2559

16.00 น.

19 พ.ย. 25๕9

ลงทะเบียน
เวลำ 08.30 น.

23 พ.ย. 2559

16.00 น.

http://smartreg.buu.ac.th

24 พ.ย. 2559

-

หมายเหตุ ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

