
 
 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตร ี
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

ดาวน์โหลดระเบียบการ ดาวน์โหลดจาก website 
http://regservice.buu.ac.th   ๙ ม.ค. ๒๕๖๐ – ๒ ก.พ. ๒๕๖๐ – 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต 
พร้อมส่งหนังสือรับรอง ทาง Fax 
หรืออีเมลล์ 

website  http://regservice.buu.ac.th     ๙ ม.ค. ๒๕๖๐ – ๒ ก.พ. ๒๕๖๐ – 

การชําระเงินค่าสมัคร ธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคารธนชาต 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐ – ๓ ก.พ. ๒๕๖๐ ตามเวลาเปิดทําการ

ของธนาคาร 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการชําระเงิน website  http://regservice.buu.ac.th หลังจากชําระเงนิ ๕ วันทําการ – 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
จาก website  http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว Fax ไปท่ีเบอร์ ๐-๓๘๗๔-๕๘๔๖ 

๒๔ ม.ค. – ๓ ก.พ. ๒๕๖๐ – 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
สอบสัมภาษณ์ website  http://regservice.buu.ac.th     ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ น.  

สอบสัมภาษณ์ 

อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานและศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ ชั้น ๒  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
สอบสัมภาษณ์) 

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา website  http://regservice.buu.ac.th   ๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ น.  
รายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเข้า
ศึกษา website  http://smartreg.buu.ac.th  ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ – 

 

หมายเหตุ   ๑. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  
        website http://regservice.buu.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน 

           ๒. ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการชําระเงนิ  



 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๙๕๘/๒๕๕๙ 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
--------------------------------- 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  โครงการความ 
สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

๑.๑  มีสญัชาติไทย 
๑.๒  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ 

ในโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  
หรือ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 

๑.๓  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ไมตํ่่ากว่า ๓.๐๐   
      ๑.๓.๑ ผูท้ี่กําลังศึกษาใช้ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน 

๑.๓.๒ ผูท้ี่สําเร็จการศึกษาใช้ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ๖ ภาคเรียน 
๑.๔  เป็นผูท้ี่มคีวามประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรมีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ 
๑.๕  ไม่เป็นผูท้ี่มีโรคติดต่อ  หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑.๖  ไม่เป็นตาบอดสี ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร 
 
 
 



-๒- 
 

๒.  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา และจํานวนท่ีจะรับเข้าศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับบุคคลเข้าศกึษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

ภาคปกติ ใน ๑๑ สาขาวิชา ซึ่งกําหนด รหัสสาขาวิชาและจํานวนรับ ดังต่อไปน้ี  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) 

ว๐๐๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 
ว๐๐๐๒ เคมี ๕ 
ว๐๐๐๓ จุลชีววิทยา ๕ 
ว๐๐๐๔ ชีวเคมี ๕ 
ว๐๐๐๕ ชีววิทยา ๕ 
ว๐๐๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพ ๕ 
ว๐๐๐๗ ฟิสิกส ์ ๕ 
ว๐๐๐๘ ฟิสิกส์ประยุกต์ ๕ 
ว๐๐๐๙ วาริชศาสตร์ ๕ 
ว๐๐๑๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ๕ 
ว๐๐๑๑ สถิติ ๕ 

รวมทั้งสิน้ ๕๕ 
 
๓.  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
     การสมัครทางอินเตอรเ์น็ตต้องดําเนนิการทุกขั้นตอน ดังนี ้

๓.๑  ผู้สมคัรต้องศึกษาประกาศคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจ 
๓.๒  ผู้สมคัรกรอกข้อมูลและบันทึกการสมคัรที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th   

ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๓  ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกมาลงลายมือช่ือผู้สมคัร และติดรูปถ่าย   
๓.๔  ผูส้มคัรต้องเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครให้ครบ  ๓  อันดับตามความสนใจ 
๓.๕  ในกรณทีี่มีการชาํระเงนิคา่สมัครหลายครั้ง  คณะวิทยาศาสตร์จะใช้ใบสมัครที่มีการชําระเงนิ 

ครัง้สดุทา้ยเป็นสาํคัญ 
 
๔.  หลักฐานประกอบการเข้าสอบสมัภาษณ์ (เฉพาะกรณีผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์เทา่นัน้) 

๔.๑  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต (พร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ รูป) 
๔.๒  ระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ปพ.๑:๔) ที่แสดง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
 ๔.๒.๑ ผู้ที่กําลังศึกษาใช้ระเบียนผลการเรยีน ๕ ภาคเรียน 
 ๔.๒.๒ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาใช้ระเบียนผลการเรียน ๖ ภาคเรียน 

๔.๓  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (คลินิกใช้ไม่ได้) ซึ่งมีอายุนับจาก 
วันที่ออกใบรับรองแพทย์ไม่เกิน ๓๐ วัน  ทัง้น้ีในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ต้องมีผลตรวจตาบอดสีด้วย 

๔.๔  บัตรประจําตัวประชาชน 
 



-๓- 
 
๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลอืก   

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน  ๕๐๐  บาท 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

          

*ในวันสอบ ผูเ้ข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการชําระเงิน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเ์ข้าสอบ* 
 
๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันที ่๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งผู้สมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่เว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษา  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
http://regservice.buu.ac.th  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
๗.  การสอบสัมภาษณ ์

๗.๑  การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการชําระเงิน เพ่ือรายงานตัว  

ณ ห้องสอบ (แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ)์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

     ๗.๒  กําหนดการและสถานที่ สอบสัมภาษณ์ 
เวลา สถานทีส่อบสมัภาษณ์ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น ๒  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ)์ 

 

ให้ผู้เข้าสอบสมัภาษณ์แสดงหลักฐานดังขอ้ ๔ ในวันสอบสัมภาษณ์  คณะวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบ
คุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่คณะวิทยาศาสตร์กําหนดหรือข้อมูลการ
สมัครเป็นเท็จ  คณะวิทยาศาสตร์จะตัดสิทธ์ิในการรับเข้าเป็นนิสิต 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
๘.  องค์ประกอบในการพิจารณาคดัเลือกเข้าศึกษา 

๘.๑  GPA กลุ่มสาระ   ร้อยละ  ๓๐ 
- วิทยาศาสตร ์  ร้อยละ  ๑๕ 
- คณิตศาสตร ์  ร้อยละ  ๑๕ 

๘.๒  คะแนนสอบสัมภาษณ ์ ร้อยละ  ๗๐ 
หมายเหตุ     ๑.  คณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ ๑ 

         ๒.  คณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาตัดสินให้เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบตามข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ 
ผู้สมัครที่ไม่มผีลคะแนนตามข้อ ๘.๑ จะไมม่สีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

         ๓.  คณะวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา  โดยใช้วิธีการดังน้ี 
๓.๑  ประมวลผลคะแนนจากข้อ ๘.๑ – ๘.๒ ให้เป็นคะแนนรวม ๑๐๐%  
๓.๒  เรียงลําดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปตํ่าสุด  โดยพิจารณา 

จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลําดับแรก  จนถงึผู้ที่ได้คะแนนในลําดับสุดท้ายของการรับ 
 
๙.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งผู้สมคัรคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่เว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษา  กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th   เวลา ๑๖.๐๐ น.  
 
๑๐.  เง่ือนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา  ถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐.๒  ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสติ ๖๐ แล้วถือว่ามีศักด์ิและมสีิทธ์ิ
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

๑๐.๓  ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้งรายช่ือ 
ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๐.๔  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ ๑๐.๒  หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศของคณะกรรมการ
อํานวยการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  จะต้องดําเนนิการย่ืนคาํร้องขอลาออกจากการ 
เป็นนสิิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หากไม่ดําเนนิการลาออกดังกล่าวข้างต้น  จะทําใหผู้้สมัครหมดสทิธิ์ใน 
การเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอํานวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐.๕  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ ๑๐.๒  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ  ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ถือว่าไม่มีสทิธิเ์ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา  



-๕- 
 
๑๑.  การรายงานตัวเป็นนิสิต 

  ๑๑.๑  ให้ผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิต ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่าน 
การคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

  ๑๑.๒  ถ้าผูท้ี่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวและชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันและเวลาที่กําหนด   
จะถือว่าผูน้ั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 
 
๑๒.  สิทธิประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รบั 
      ๑๒.๑  ผู้เข้ารว่มโครงการที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตจะมีโอกาสฝึกการทําวิจัยและนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  
      ๑๒.๒  ผู้เข้ารว่มโครงการมีสิทธ์ิได้รับพิจารณาทุนการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ตามประกาศ
ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
         (ลงช่ือ)     ไชยวิทย์  ธนไพศาล 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
          สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวนงค์นาถ  เปรมวังศร)ี 
 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองของโรงเรียน 
 
 ข้าพเจ้า...................................................................................ผู้อํานวยการโรงเรียน.............................. 

................................................................ อําเภอ................................................ จังหวัด………………………………. 

ขอรับรองว่า (นาย/ นางสาว).............................................................. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖/.......... 

  โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
      (โครงการ วมว.) 

 

  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 

 

 

 

ลงช่ือ ....................................................................... 

            (....................................................................) 

    วันที่............ เดือน..................................... พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(โปรดประทับตราโรงเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารน้ีเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งเป็นผู้เรียนช้ัน ม.๖ ในห้องเรียน 
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เฉพาะใน 
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่าน้ัน 
โปรดส่ง Fax หรืออีเมลล์ไปที่ คุณวิภาสิณี ทองสังข์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบอร์แฟกซ์ ๐-๓๘๗๔-๕๘๔๖ 
อีเมลล์ : wipasinee@buu.ac.th  


