ประกาศงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา
-------------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0015/2563 เรื่อง การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเริมการศึกษานิสิต
ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจาปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับ
การสมัค รนิ สิ ตเพื่ อขอเข้ ารั บ ทุ น การศึก ษา เป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย งานกิจการนิ สิ ต จึงขอประกาศให้ นิ สิ ต ทราบ และ
ดาเนินการดังนี้
1. ให้นิสิตดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเริมการศึกษานิสิตระดับ
ปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจาปีการศึกษา 2562
2. นิสิตที่มคี วามประสงค์จะขอรับทุนส่งแสริมการศึกษา ให้ลงทะเบียนสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาผ่านระบบ และ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2)
ประจาปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. นิสิตดาเนินการส่งเอกสารการสมัคร ตามระยะเวลาที่กาหนด (รายละเอียดกาหนดการส่งตามประกาศการสมัครเพื่อ
คัด เลื อ กเข้ ารั บ ทุ น ส่ งเริ ม การศึ ก ษานิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ) ในวั น และเวลาท าการ
โดยติดต่อส่งเอกสารที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชั้น 1 อาคารเทียนทอง

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
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