- สำเนำ -

ปฏิทินกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 2)
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
รำยกำร
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร

สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย หรือที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
และข้อมูลการชาระเงิน

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
www.mytcas.com
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา

หมำยเหตุ

วัน / เดือน / ปี
4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562
4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562

เวลำ
-

ตามเวลาเปิดทาการ
ของธนาคารและ
4 ก.พ. – 24 มี.ค. 2562
ที่ทาการไปรษณียไ์ ทย
หลังจากชาระเงิน 3 วัน

ทาการ
5 เม.ย. 2562

16.00 น.

7 เม.ย. 2562

09.00 น.

22 เม.ย. 2562

16.00 น.

24-25 เม.ย. 2562

-

30 เม.ย. 2562

16.00 น.

6-7 พ.ค. 2562

-

1. ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร. 037- 261560
โทรสาร 037 - 261801
- งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 038-102-643และ 038-102-721
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

-สาเนา-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0046/2562
เรื่อง กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 2)
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
-------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาจะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)
ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว(ครั้งที่ 2)ประจาปีการศึกษา 2562
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะในแต่ละคณะ
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกาหนด
1.2 คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ
1.2.1 คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์วิทยำเขตสระแก้ว
1.2.1.1 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต
1.2.1.2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการบริหารทั่วไป
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
- ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครเลือกเรียน
ตามกลุ่มวิชาในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หรือ
กลุ่มวิชานวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

-21.2.2 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรวิทยำเขตสระแก้ว
1.2.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์)
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต
- สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช ประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพืช
สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักการผลิตพืช เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน พืชพลังงานและเทคโนโลยีด้านพลังงานชีวมวล
การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร การจัดการดินและปุ๋ย เทคโนโลยีการจัดการวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช
และอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวกับการผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ และการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ นาไปสู่
การสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตพืชและศึกษาในด้านการประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนี
การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ คุณค่าของโภชนาการระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการในโรง
คัดบรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การขนส่ง และการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
มาใช้ เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร รวมทั้งการจัดการผลิตผลสด
เพื่อส่งออกและความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบ
มาตรฐานของประเทศผู้นาเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
1.2.2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์)
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต
- สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ ประกอบด้วย
การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์
และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยีน้านม การฟักไข่และ
การจัดการโรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบื้องต้นและการป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจ
ปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการวิจัย
ทางสัตวศาสตร์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์
แนวทำงกำรประกอบอำชีพศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รับราชการนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
อาจารย์หรือนักวิจัย ประกอบธุรกิจทางด้านเกษตร เช่น ฟาร์ม สวน ไร่ โรงงาน ฯลฯ หรือทางานในภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร
1.2.2.3 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต
- สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การวิจัยตลาดใน
อุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
เกษตร การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร สถิติและการวางแผนการทดลอง นวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเกษตร การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสาหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น จุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

-3เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
และสัตว์ปีก เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้าตาล และในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เครื่องสาอางเวช
สาอาง และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ สามารถทางานได้ทั้งใน
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โดยทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับอาหาร กึ่งอาหาร และไม่ใช่อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
นอกจากนี้ยังสามารถทางานในตาแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการควบคุมและประกัน
คุณภาพ การตลาด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
1.2.3 โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”วิทยำเขตสระแก้ว
1.2.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต

2. รหัสสำขำ ชื่อสำขำวิชำ และจำนวนที่รับ
รหัสสำขำ

สำขำวิชำ

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์
01927490101 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคปกติ
01927490261 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคปกติ
01927490361 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนภาคปกติ
01927490401 สาขาวิชาการบริหารทั่วไปภาคปกติ
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
01927490661
ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
01928490161 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์กลุ่มพืชศาสตร์ ภาคปกติ
01928490261 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์กลุ่มสัตวศาสตร์ ภาคปกติ
01928490361 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภาคปกติ
โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”
01936490161 สาขาวิชาการจัดการกลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป ภาคปกติ
01936490261 สาขาวิชาการจัดการกลุ่มการตลาด ภาคปกติ
01936490361 สาขาวิชาการจัดการกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
รวมทั้งสิ้น

ชื่อ
จำนวนรับ
ปริญญำ
(คน)
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
รป.บ.

10
25
50
50

วท.บ.

30

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

30
30
20

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

30
30
30
335
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3. กำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
3.3 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
3.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมำยเหตุ ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ

4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร และวิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
4.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
4.2 ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครต้องเก็บ
ใบสมัครส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4.3 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงิน ทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th
หรือ http://regservice.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
หมำยเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
- สอบสัมภาษณ์
ร้อยละ 100
ในวันสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการเข้าเป็นนิสิต

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 5 เมษายน 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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7. กำรสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562
(เวลาและสถานที่สอบ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา) ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานดังนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2562 ที่ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว แล้ว
2) ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่รับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
5) สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
หมำยเหตุ เอกสำรที่ถ่ำยสำเนำต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับทุกฉบับ

8. ประกำศรำยชือ่ ผู้ผำ่ นกำรสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้รับประกาศไว้
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

9. กำรยืนยันสิทธิ์ Clearing House
9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mytcas.com
9.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทาการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 26-27 เมษายน
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mytcas.com

10. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะ และสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
11.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
11.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อ (11.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
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12. กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 6-7 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินาค
(นางสาวพรจันทร์ โพธินาค)
นักวิชาการศึกษา

วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

