
 
-ส ำเนำ- 

 
ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 

โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2565 

 
 

 

หมายเหตุ  -  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
-  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่คณะวิทยำศำสตร์ หมำยเลข 038-102222 ต่อ 3052  
   และงำนรับเข้ำศึกษำ หมำยเลข 038-102643 และ 038-102721 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
-  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79 

 
 
 

  

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป - 
กรอกข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต 
(เฉพำะผู้ทีผ่่ำนกำรเข้ำค่ำย
วิทยำศำสตร์ชำ้งเผือก ม.บูรพำ) 

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

16 ธ.ค.2564 –  
20 ม.ค. 2565 

- 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) 

16 ธ.ค.2564 –  
21 ม.ค. 2565 

ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 2 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

3 ก.พ. 2565 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 7-8 ก.พ. 2565 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House https://student.mytcas.com 9 ก.พ. 2565 - 

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

11 ก.พ. 2565 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 16-17 ก.พ. 2565 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 22 - 24 มิ.ย. 2565 
เปิดภำคเรียน 25 มิ.ย. 2565 

http://shorturl.at/fxJ79
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


-ส ำเนำ- 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   1264  /2564 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2565 
-------------------------------------- 

  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)      
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 

1.1  เป็นผู้ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และเป็นผู้เข้ำอบรมในโครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ 
ช้ำงเผือกที่คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำจัดขึ้น 

1.2  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรมีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนด้ำน
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์  

  1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 
   2.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี   

สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาสถิติ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 18 หน่วยกิต และมีผลกำรเรียน 

เฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต และมีผลกำรเรียน 

เฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี ในกรณีเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  

และ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  และ/หรือลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจ อันจะเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรศึกษำในกรณีเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ    



-2- 
 

3.  การคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
หมายเหตุ ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้   
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

4.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0H0002 สำขำวชิำคณิตศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 14 
10190109210401A0H0002 สำขำวชิำเคมี  ภำคปกต ิ วท.บ. 25 
10190109210501A0H0002 สำขำวชิำจลุชีววทิยำ  ภำคปกติ วท.บ. 22 
10190109210601A0H0002 สำขำวชิำชีวเคมี  ภำคปกต ิ วท.บ. 15 
10190109210701A0H0002 สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 22 
10190109211001A0H0002 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ วท.บ. 20 
10190109211201A0H0002 สำขำวชิำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 11 
10190109212701A0H0002 สำขำวชิำฟสิิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 8 
10190109212901A0H0002 สำขำวชิำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 
10190109213301A0H0002 สำขำวชิำสถิติ ภำคปกต ิ วท.บ. 8 

รวม 165 
 
5.  กรอกข้อมูลการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก 
ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดขึ้น) 

5.1 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565 

5.2 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5.3 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ     ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพ่ิมเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
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6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  6.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 21 มกรำคม  
พ.ศ. 2565 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2565  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)  
หมายเหตุ   1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
    2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 7.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 7.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565 
หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 
8. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  
ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7-8 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 9.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2565 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 

10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
11.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

11.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
12.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
    ประกำศ ณ วันที่   8    ธันวำคม  พ.ศ. 2564 
 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
 
 

 


