การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
(โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูล
การชาระเงินค่าสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐาน
ให้เย็บมุมโดยเรียงเอกสาร
ตามลาดับที่ 1 – 6
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
เข้าทดสอบภาคปฏิบตั ิ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://fss.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- ส่งทางไปรษณีย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
- ส่งด้วยตนเอง ที่งานวิชาการ สานักงานคณบดี
ชั้น 2 อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ณ โรงพลศึกษา 2 (ยิมบาสเกตบอล)
ทดสอบภาคปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- http://e-admission.buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบ
- http://regservice.buu.ac.th
สัมภาษณ์
- http://e-admission.buu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
www.mytcas.com
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
http://smartreg.buu.ac.th

หมายเหตุ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

1 – 15 ธ.ค. 2561

-

1 – 15 ธ.ค. 2561

-

1 – 15 ธ.ค. 2561

ตามเวลาเปิดทาการ

หลังจากชาระเงิน
3 วันทาการ

-

1 – 15 ธ.ค. 2561

- ถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์ วันที่ 15 ธ.ค.
61 เป็นวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร
- ส่งด้วยตนเอง
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.30 – 16.30 น.

27 ธ.ค. 2561

16.00 น.

5 ม.ค. 2562

07.30 น.

15 ม.ค. 2562

16.00 น.

20 ม.ค. 2562

08.30 น.

25 ม.ค. 2562

16.00 น.

30-31 ม.ค. 2562

-

5 ก.พ. 2562

16.00 น.

11 ก.พ. 2562

-

1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. วงเล็บมุมซอง “โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา”
เอกสารประกอบการสมัคร ให้เย็บมุมและเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ 1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ลาดับที่ 2 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
ลาดับที่ 3 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันสมัคร
ลาดับที่ 4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ลาดับที่ 5 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1:4)
ลาดับที่ 6 สาเนาใบประกาศนียบัตรความสามารถทางกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่าระดับจังหวัด (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวนไม่เกิน 10 หน้า
สอบถามเพิ่มเติม งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร 0 3810 2060

- สาเนา ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 2202 / 2561
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562
-------------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาจะดาเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
- มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ในชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬาได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย และมีผลการแข่งขันกีฬา ไม่ต่ากว่าระดับภาค/ระดับเขต (ตัวแทนจังหวัด)
ภายใน 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561) หรือเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561
- กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 หรือ 6 ภาคเรียน
(GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
- มีสัญชาติไทย
- มีเจตคติที่ดีในด้านการออกกาลังกายและกีฬา
- มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกาลังกาย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- มีความสนใจในการพัฒนากีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายโดย
ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

-22. สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
- มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ในชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬาได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย และมีผลการแข่งขันกีฬา ไม่ต่ากว่าระดับภาค/ระดับเขต (ตัวแทนจังหวัด)
ภายใน 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561) หรือเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561
- กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 หรือ 6 ภาคเรียน
(GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
- มีสัญชาติไทย
- มีเจตคติที่ดีในด้านการออกกาลังกายและกีฬา
- มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกาลังกาย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพผู้ดาเนินการจัดการทางการกีฬา ผู้ฝึกสอนทางการกีฬา
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
- มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ในชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬาได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย และมีผลการแข่งขันกีฬา ไม่ต่ากว่าระดับภาค/ระดับเขต (ตัวแทนจังหวัด)
ภายใน 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561) หรือเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561
- กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 หรือ 6 ภาคเรียน
(GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
- มีสัญชาติไทย
- มีเจตคติที่ดีในด้านการออกกาลังกายและกีฬา
- เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬาในสื่อแขนงต่างๆ
- เป็นผู้มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อมวลชนทางการกีฬา
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. สาขาวิชาและจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
01916130101
01916130211
01916130301

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
รวม

ชื่อปริญญา
ศศ.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

จานวนรับ
60
50
40
150

-3-

3. การสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3.3 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ

4. เอกสารประกอบการสมัคร ให้เย็บมุมและเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ 1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ลาดับที่ 2 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
ลาดับที่ 3 ผลการตรวจร่างกาย ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ ไม่เกิน 30 วัน

นับถึงวันสมัคร
ลาดับที่ 4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ลาดับที่ 5 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1:4)

ที่สถาบันการศึกษาออกให้
ลาดับที่ 6 สาเนาใบประกาศนียบัตรความสามารถทางกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่าระดับจังหวัด (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวนไม่เกิน 10 หน้า

5. การส่งเอกสารการสมัคร
5.1 ส่งด้วยตนเอง ณ งานวิชาการ สานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
5.2 ส่งทางไปรษณีย์ ใส่ซองขนาด A4 จ่าหน้าซอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่าง
(โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือตราประทับของไปรษณีย์วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่รับพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หลักฐานสาคัญจึงควรใช้ฉบับสาเนาและลงชื่อกากับเท่านั้น

-4-

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
6.2 ผู้สมัครนาใบสมัครไปชาระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ในเวลาทาการของธนาคารและที่ทาการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานสาหรับการเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ โดยนามาแสดงที่โต๊ะ
ลงทะเบียนในวันทดสอบภาคปฏิบัติ (วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562)
6.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงินที่เว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8. การทดสอบภาคปฏิบัติ
8.1 ผู้มีรายชื่อเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ จะต้องทาการทดสอบสมรรถภาพกลไกและความสามารถทางกีฬา
ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ณ โรงพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยให้
ผู้สมัครแต่งกายชุดพลศึกษา หรือ ชุดกีฬา สวมใส่รองเท้าผ้าใบ/กีฬา ที่เหมาะสมกับการทดสอบ รายละเอียด
การทดสอบดังนี้
8.1.1 การทดสอบสมรรถภาพกลไก จะทาการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหวที่จะส่งผลต่อ
การเล่นกีฬา ได้ดี แบบทดสอบประกอบด้วยรายการของการทดสอบ ดังนี้
1. ยืนกระโดดไกล (standing long jump)
2. ลุก-นั่ง (sit-up)
3. ดันพื้น (push-ups)
4. วิ่งเก็บของ (timed shuttle run)
5. วิ่ง 5 นาที (5 minutes distance run)
8.1.2 การทดสอบความสามารถด้านกีฬา จะทาการทดสอบตามชนิดกีฬาที่ผู้สมัครถนัด
และผู้สมัครจะต้องเตรียมชุด อุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาให้พร้อม

9. 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
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10. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 น ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

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

12. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mytcas.com
12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทาการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2562 ทางเว็บไซต์ www.mytcas.com

13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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

14. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
14.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะ และสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
14.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
14.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อ (13.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
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16. การเปิดภาคเรียน
เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบข้อมูลการเปิดภาคเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สำเนำถูกต้อง
นวลพร ก่อเกียรติวนิช
(นางสาวนวลพร ก่อเกียรติวนิช)
นักวิชาการศึกษา

