เอกสำรแนบหมำยเลข 1
ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลำดับ
๑

กิจกรรม
การรับสมัคร

๒

การชาระเงินค่าสมัคร

๓

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
* กรณีผสู้ มัครไม่สง่ ใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือ ส่งไม่ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนดต่อบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่
รับพิจารณาให้เป็นผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

๔

๕
๖

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 256๒
บัณฑิตวิทยาลัยส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณา
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการพิจารณาสอบ
คัดเลือก (พิจารณาจากเอกสาร/สอบสัมภาษณ์/
สอบข้อเขียน)
* ผู้สมัครจะต้องสอบคัดเลือกภายในรอบที่สมัครไว้
เท่านั้น

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

รอบที่ ๓

เว็บไซต์/สถำนที่

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึง
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ถึง
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมัครออนไลน์ ได้ที่
http://e-admission.buu.ac.th

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

ชาระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ

* กรณีพบปัญหาในการสมัครให้ติดต่อขอ
สมัครด้วยตนองที่บัณฑิตวิทยาลัย

ส่งด้วยตนเอง ที่
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปีศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดิษฐ์

ส่งทางไปรษณีย์
(ยึดตามวันที่ประทับตราเป็นหลัก)

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคาร
๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙
ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
วันที่ 1๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
http://grd.buu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

-๒ลำดับ
๗

๘
๙

กิจกรรม

รอบที่ ๑

คณะ/วิทยำลัย แจ้งผลกำรคัดเลือก พร้อมแนบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสำรรำยงำนผลกำรคัดเลือกไปยังบัณฑิต
วิทยำลัย
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลรายชือ่ ผู้ผ่านการ
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคต้น ปีการศึกษา 256๒
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การ
เข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่
http://smartreg.buu.ac.th และชาระเงินค่า
วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
พร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต

รอบที่ ๒

รอบที่ ๓

ภายในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เว็บไซต์/สถำนที่
คณะ/วิทยาลัย

เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
http://grd.buu.ac.th
กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
http://smartreg.buu.ac.th

* ผู้สมัครจะต้องรายงานตัวภายในรอบที่สมัครไว้เท่านั้น

๑๐
๑๑

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ลงทะเบียนเรียน

๑๒

วันเปิดภาคการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ ถึง
วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บัณฑิตวิทยาลัย
กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
http://reg.buu.ac.th
คณะ/วิทยาลัย

