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ปฏิทินกำรรับสมัครบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ ศิลปะ และดนตรีไทย  
(โครงกำรทับทิมสยำม) คณะศึกษำศำสตร์ (TCAS รอบท่ี 1)  

มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ  2561 
 
 

รำยกำร สถำนที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี เวลำ 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th ๒ ต.ค. - ๒4 ต.ค. ๖๐ - 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 

- ส่งทำงไปรษณีย์  ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา  
เลขที่ ๑๖๙  ถ. ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑  (วงเล็บมุมซอง 
“โครงการทับทิมสยาม”) 

๒ ต.ค. - ๒4 ต.ค. ๖๐ 

ถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์วนัที ่
๒4 ต.ค. ๖๐ 
เป็นวันสุดท้าย 

ของการรับสมัคร 
- ส่งด้วยตนเอง  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์  ห้อง ๔๐๗  ชั้น ๔  
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชนิี ๑ (QS๑) 

๒ ต.ค. - ๖ ต.ค. ๖๐ 09.00 - 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์

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

๒๒ พ.ย. ๖๐ 16.00 น. 

พิมพ์ใบช าระเงิน (เฉพาะผู้มีสทิธิ์
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) 

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

๒3 พ.ย. - ๒๘ พ.ย. ๖๐ - 

การช าระเงิน 
ธนาคารกรุงไทย และไปรษณียท์ุกสาขา 
ทั่วประเทศ 

๒3 พ.ย. - ๒๘ พ.ย. ๖๐ 
ตามเวลาเปิดท าการ

ของธนาคารและ
ไปรษณีย ์

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

หลังจากช าระเงิน  
3 วันท าการ 

- 

- สอบปฏิบัต ิ
- สอบสัมภาษณ ์

มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี  
สถานที่ดทู้ายประกาศ 

๒ ธ.ค. ๖๐ 09.00 - 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House www.cupt.net 15 - 19 ธ.ค. 2560 - 

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

๒๒ ธ.ค. ๖๐ 16.00 น. 

รายงานตัวยืนยันสทิธิ์เพื่อ 
เข้าศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 26 - 27 ธ.ค. 60 - 
 

หมำยเหตุ     ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
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http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


 (ส ำเนำ) 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   0693  /๒๕๖๐ 

เรื่อง  กำรรับสมัครบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ ศิลปะ และดนตรีไทย  
(โครงกำรทับทิมสยำม) คณะศึกษำศำสตร์ (TCAS รอบท่ี 1)  

มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ  2561 
---------------------------------------- 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  
ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) เพ่ือเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ (TCAS รอบท่ี 1) 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.๑  ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๑.๒  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
๑.๓  มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสม 
กับวิชาชีพครู 

  หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่ง 
อยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัว 
เข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 
 

  คุณสมบัติควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ  (เฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ) 
     (๑)  เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม  
     (๒)  เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง  

โดยจะต้องน าหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ  

(๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  
   (๔)  คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

คุณสมบัติควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ  (เฉพำะสำขำวิชำศิลปศึกษำ) 
   (๑)  เป็นผู้มีความถนัดทางด้านทัศนศิลป์ 
   (๒)  เคยร่วมการแข่งขันระดับอ าเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ   

โดยจะต้องน าหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวลั หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ  

(๓)  มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์มาแสดง 
   (๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย  
   (๕)  คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 
คุณสมบัติควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีไทย  (เฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำ) 

   (๑)  เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย  
   (๒)  เคยร่วมการแข่งขันระดับอ าเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ   

หรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง ๕ ปีขึ้นไป โดยจะต้องน าหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) 
มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ  
หรือหลักฐานอื่น ๆ  

   (๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  
   (๔)  คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

  
๒.  จ ำนวนที่จะเข้ำรับกำรศึกษำ 
 

รหัสสำขำวิชำ สำขำวิชำ ชื่อปริญญำ จ ำนวนรับ 
01904060701 สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) กศ.บ. 18  
01904061001 สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) กศ.บ. 22  
01904060501 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) กศ.บ. 20  

รวม 60 
 
3.  วิธีกำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

3.1  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตต้องด ำเนินกำรทุกข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  นักเรียนต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

            2.  กรอกข้อมูลและบันทึกการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
ตั้งแต่วันที่  ๒ ตุลาคม - ๒4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
          3.  พิมพ์ใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร (เอกสารแนบตามข้อ 4) 
          4.  หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบ
ถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

3.2  กำรส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
 - ส่งทางไปรษณีย์ พิมพ์ใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร โดยส่งเอกสาร 

การสมัครมาทางไปรษณีย์ที่  ภาควชิาการจัดการเรยีนรู ้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขที่ ๑๖๙   
ถ. ลงหาดบางแสน  ต. แสนสุข  อ. เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑ (วงเล็บมุมซอง “โครงการทับทิมสยาม”)  
ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่  ๒ ตุลาคม - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือตราประทับ 
ของไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ 

  



- 3 - 
 
 - ส่งด้วยตนเอง  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  ห้อง ๔๐๗  ชั้น ๔   

อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่  ๒ ตุลาคม - ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๓  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบและกำรช ำระเงิน 

 - เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเอกสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
สอบคัดเลือก จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 - โดยตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบช าระเงินที่เว็บไซค์ http://e-admission.buu.ac.th 
และช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทย และไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ  
ระหว่างวันที่ ๒3 พฤศจิกายน - ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินที่ เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th 
หลังจากช าระเงิน ๓ วันท าการ  

  หมายเหต ุ ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีการช าระเงิน 
ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

 
4.  หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 

4.๑  ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย  
4.2  เอกสารประกอบใบสมัคร (ประวัติผลงาน พร้อมแนบส าเนาหลักฐานแสดง ความสามารถพิเศษ 

เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวลั เกียรติบัตร หรือหลักฐานอ่ืน ๆ  และหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา) 
4.3  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔   

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (ปพ. ๑:๔) 
4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.5  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 
5.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐   
ทีเ่ว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  และ  http://e-admission.buu.ac.th เวลา  16.๐๐ น. 
 
6.  กำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

ก าหนดการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
(๑)  สอบสัมภาษณ์:  เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๑๐๔ ชั้น ๑  

          อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยบูรพา 

(๒)  สอบปฏิบัติ:  เวลา  ๑3.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเชาวน์  มณีวงษ์ 
(๓)  รายละเอียดการสอบ :  -  ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติด้านกีฬาที่ตนเองถนัด และทดสอบ   

   สมรรถภาพทางกาย 
-  ผู้สมัครจะต้องเตรียมชุด และอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาให้พร้อม  
-  การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเตรียมชุดนักเรียนมาเปลี่ยนด้วย 
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ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
(1)  สอบสัมภาษณ์ :  เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอ้ง QS๑ - ๒๐๖  
(2)  สอบปฏิบัติ :  เวลา  ๑3.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๒๐๖ ชั้น ๒ 
                          อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(๓)  รายละเอียดการสอบ :  -  ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติวาดเส้น 

-  ผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ ดินสอด า EE และอุปกรณ์ 
   ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น 

 
ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 
(1)  สอบสัมภาษณ์  :  เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต  
(2)  สอบปฏิบัติ  :  เวลา  ๑3.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต 
                        (หน้าลิฟต์) ชั้น ๔  อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑)   
                        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
(๓)  รายละเอียดการสอบ  :  -  ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติด้านดนตรีไทยที่ตนเองถนัด                                            

 -  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดเตรียม 
    เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ส าหรับการสอบปฏิบัติดนตรีไทย 
    ให้แก่ผู้สมัคร 
 

7.  กำรยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House  ในวันที่ 15 - 19 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์  www.cupt.net 

 
8.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่  22 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th  
เวลา 16.00 น.  
 
9.  เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

9.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

9.2  ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

9.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ  (9.2)  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
 



ส าเนาถูกต้อง 
อารีย์  กุศล 

(นางสาวอารีย์  กุศล) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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10.  กำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา  ในวันที่  26 - 27 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ  
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29   กันยายน  พ.ศ.  2560 
 
 

            (ลงชื่อ)                   ไชยวิทย์  ธนไพศาล 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                        ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 


