ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562
รายการ
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการชําระเงินค่าสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ
ข้อมูลการชําระเงินค่าสมัคร

ส่งใบสมัครและหลักฐาน
ให้เย็บมุมโดยเรียงเอกสาร
ตามลําดับที่ 1 – 6

ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
วัน / เดือน / ปี
- http://regservice.buu.ac.th
1 – 15 ธ.ค. 2561
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย และที่ทําการไปรษณีย์ทุกสาขา
1 – 15 ธ.ค. 2561
ทั่วประเทศ
- http://regservice.buu.ac.th
หลังจากชําระเงิน 3 วันทําการ
- http://e-admission.buu.ac.th
- ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน หรือ EMS)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
1 – 15 ธ.ค. 2561
- ส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 5
อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา (สถานที่ตามท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
- http://regservice.buu.ac.th
สัมภาษณ์
- http://e-admission.buu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
http://tcas.cupt.net
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th

เวลา
–
ตามเวลาเปิดทําการ
ของหน่วยงานฯ
ถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์วันที่ 15 ธ.ค.
2561 เป็นวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร
ในวันจันทร์-ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการ
และวันนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.30 – 16.30 น.

15 ม.ค. 2562

16.00 น.

20 ม.ค. 2562

13.00 น. เป็นต้นไป

25 ม.ค. 2562

16.00 น.

30 – 31 ม.ค. 2562

–

5 ก.พ. 2562

16.00 น.

11 ก.พ. 2562

–

หมายเหตุ 1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
3. ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง “โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)”
เอกสารประกอบการสมัคร ให้เย็บมุมและเรียงเอกสารตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ลําดับที่ 2 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1:4)
ลําดับที่ 3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
ลําดับที่ 4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (คลินิกใช้ไม่ได้) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันสมัคร
ทั้งนีใ้ นกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ต้องมีผลตรวจตาบอดสีด้วย
ลําดับที่ 5 เรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษขนาด A4 เรื่อง “การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์หลังจาก
สําเร็จการศึกษาที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังไว้”
ลําดับที่ 6 สําเนาเกียรติบตั รการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
(เกียรติบัตรทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เอกสารประกอบการสมัคร จึงไม่ต้องจัดส่งไป)
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0 3810 3051 52 และ 0 3810 2643

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 2448/2561
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562
--------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.3 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 18 หน่วยกิต
1.4 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต
1.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ํากว่า 3.00
1.6 มีประสบการณ์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
หรือระดับประเทศ
1.7 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรมีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.8 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.9 ไม่เป็นตาบอดสี ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
1.10 ผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี และ/หรือลักษณะพิการ
ทางร่างกาย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. การรับสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทําการสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2.3 นําใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทําการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

-22.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการชําระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชําระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสําคัญ

3. สาขาวิชา และจํานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
01903290111
01903290211
01903290311
01903290411
01903290511
01903290611
01903290711
01903290811
01903290911
01903291011
01903291111

คณะ/สาขาวิชา
ชื่อปริญญา จํานวนรับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ
วท.บ.
10
สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ
วท.บ.
10
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ
วท.บ.
5
สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ
วท.บ.
5
สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ
วท.บ.
10
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
วท.บ.
10
สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ
วท.บ.
5
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ
วท.บ.
5
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ
วท.บ.
5
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ
วท.บ.
5
สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ
วท.บ.
10
รวม
80

4. เอกสารประกอบการสมัคร ให้เย็บมุมและเรียงเอกสารตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ลําดับที่ 2 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1:4)
ลําดับที่ 3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
ลําดับที่ 4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (คลินิกใช้ไม่ได้)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันสมัคร ทั้งนี้ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีผลตรวจตาบอดสีด้วย
ลําดับที่ 5 เรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษขนาด A4 เรื่อง “การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อทาง
ด้านวิทยาศาสตร์หลังจากสําเร็จการศึกษาทีข่ ้าพเจ้ามุ่งหวังไว้”
ลําดับที่ 6 สําเนาเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
(เกียรติบัตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เอกสารประกอบการสมัคร จึงไม่ต้องจัดส่งไป)
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5. การส่งเอกสารการสมัคร
5.1 ส่งด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 5 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
5.2 ส่งทางไปรษณีย์ ใส่ซองขนาด A4 จ่าหน้าซอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่าง
(โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์) ระหว่าง
วันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือตราประทับของไปรษณีย์วันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่รับพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คนื ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้
หลักฐานสําคัญจึงควรใช้ฉบับสําเนาและลงชื่อกํากับเท่านัน้

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
ในการพิจารณาต้องประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูลครบตามองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ดังนี้
6.1 ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ร้อยละ 10
6.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ตา่ํ กว่า 18 หน่วยกิต ร้อยละ 20
6.3 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต ร้อยละ 20
6.4 GPA กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 10
6.5 เอกสารประกอบการสมัคร และ เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์
หรือเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 20
6.6 เรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษขนาด A4 เรื่อง “การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์หลังจากสําเร็จการศึกษาที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังไว้”
ร้อยละ 20
หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามที่สาขาวิชา
กําหนด
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตามจํานวนรับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่คณะกําหนด
3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้า
เป็นนิสติ
มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาที่คณะ
ได้กําหนดไว้ ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จําเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจํานวนรับที่ได้ประกาศไว้
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กําหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
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7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร
7.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
7.2 ผู้สมัครนําใบสมัครไปชําระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ทําการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ในเวลาทําการของธนาคารและที่ทําการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานสําหรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยนํามาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562)
7.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชําระเงินที่เว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชําระเงิน 3 วันทําการ
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชําระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชําระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสําคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์
9.1 การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์
ผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) เพื่อรายงานตัว ณ ห้องสอบ
(แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์) ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น.
9.2 กําหนดการและสถานทีส่ อบสัมภาษณ์
เวลา
สถานทีส่ อบสัมภาษณ์
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 2
13.00 – 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์)

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
11.1 ผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
11.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทําการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2562 ทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
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12. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
13.1 ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะ และสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
13.2 ผูร้ ายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสทิ ธิ์เป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
13.3 ผูท้ ี่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อ (13.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

14. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

15. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
15.1 ผู้เข้าร่วมโครงการที่มผี ลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตจะมีโอกาสฝึกการทําวิจัย
และนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ
15.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีสทิ ธิ์ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ตาม
ประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนงค์นาถ เปรมวังศรี)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

