
 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตร ี(TCAS รอบที่ ๑) 
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร http://regservice.buu.ac.th   ๒ – ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐ – 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th   ๒ – ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐ – 

วิธีการชําระเงินค่าสมัคร ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ ๒ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐ 
ตามเวลาเปิดทําการ 

ของธนาคาร 
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน 
ค่าสมัคร 

http://regservice.buu.ac.th 
หลังจากชําระเงิน ๓ 

วันทําการ 
– 

ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบ 
การสมัคร พร้อมแฟ้มผลงาน 
(ให้เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน
ขนาด A4 เท่านั้น) 

- ส่งทางไปรษณยี ์(ลงทะเบียน หรอื EMS  
ด่วนพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
เลขท่ี ๑๖๙ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
- ส่งด้วยตนเอง  ณ ฝา่ยวิชาการ อาคารสิรินธร ช้ัน ๑ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

๒ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐ 

ถือวันประทับตรา 
ไปรษณีย์วันท่ี 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐ 
เป็นวันสุดท้าย 

ของการรับสมัคร 

แก้ไขข้อมูลการสมัคร 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมลูการสมัครจาก 
เว็บไซต ์ http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว  FAX  มายัง ๐๓๘-๗๔๕๘๔๖ 

๒ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐ – 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิส์อบสมัภาษณ์ http://regservice.buu.ac.th  ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ น.  

สอบสมัภาษณ์ 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ช้ัน ๒ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(แจ้งหอ้งสอบในท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์) 

๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House www.cupt.net  ๑๕ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ – 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา http://regservice.buu.ac.th   ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ น.  
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th  ๒๖ – ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ – 

 

หมายเหตุ   ๑.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
      ๒.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท 

     ๓.  วงเลบ็มุมซอง  “โครงการความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผอืก)” 
          “เอกสารภายในรูปเล่มแฟม้ผลงาน ให้เยบ็รูปเล่มอยู่ในเล่มเดยีวกัน  ให้เรียงลาํดับดังต่อไปนี”้ 
 ลําดบัท่ี ๑ (หน้าปก)   ใบสมัครท่ีพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย  

ลําดบัท่ี ๒     ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔ ภาคเรียน 
ลําดบัท่ี ๓     สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

 ลําดบัท่ี ๔     สาํเนาเกียรติบตัรการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ลําดบัท่ี ๕    เรียงความ ความยาว ๑ หน้ากระดาษขนาด A4  เรือ่ง “การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ่ทาง 
         ด้านวิทยาศาสตร์หลังจากสาํเรจ็การศึกษาท่ีข้าพเจ้ามุ่งหวังไว้” 
ลําดบัท่ี ๖      ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (คลินิกใช้ไม่ได้) 

แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทําเป็นเล่มรายงานขนาด A4 เท่านั้น (เข้าเล่มสันกาวหรือตดิเทปแลคซีน)  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้ม
พลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู  โดยให้นําใบสมัครท่ีติดรูปถ่ายแลว้ทําเป็นหน้าปก และเอกสารในลําดับท่ี ๒ - ๔ ต้องเป็นฉบับสาํเนาเท่าน้ัน 
 



 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๖๖๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ ๑)  
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(โครงการช้างเผือก)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
--------------------------------- 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้รับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ ๑) โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

๑.๑  มีสญัชาติไทย 
๑.๒  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรอืจบการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์  และมีผลการเรยีนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕  ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
๑.๓  มีประสบการณ์ในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค  

หรือระดับประเทศ 
๑.๔  เป็นผูท้ี่มคีวามประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรมีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
๑.๕  ไม่เป็นผูท้ี่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑.๖  ไม่ตาบอดสีในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร 
 
 
 



-๒- 
 
๒.  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  และจาํนวนท่ีจะรบัเข้าศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับบุคคลเข้าศกึษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ภาคปกติ ใน ๑๑ สาขาวิชา ซึ่งกําหนด รหัสสาขาวิชาและจํานวนรับ ดังต่อไปน้ี 
 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) 
01903290101 คณิตศาสตร์ 10 
01903290201 เคมี 10 
01903290301 จุลชีววิทยา 2 
01903290401 ชีวเคมี 5 
01903290501 ชีววิทยา 10 
01903290601 เทคโนโลยีชีวภาพ 10 
01903290701 ฟิสิกส ์ 10 
01903290801 ฟิสิกส์ประยุกต์ 10 
01903290901 วาริชศาสตร์ 5 
01903291001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 5 
01903291101 สถิติ 10 

รวมทั้งสิน้ ๘๗ 
 
๓.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

๓.๑  การสมัครทางอินเตอรเ์น็ตต้องดําเนนิการทุกขั้นตอน ดังนี ้
 ๓.๑.๑  ผู้สมคัรต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทําการสมัคร 

๓.๑.๒  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th 
ต้ังแต่วันที่ ๒ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓.๑.๓  นําใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓.๑.๔  การสมคัรทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการชําระเงินค่าสมัครหลายคร้ังมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครทีม่ีการชําระเงินครั้งสุดท้าย 
เป็นสําคัญ 

๓.๒  การสง่ใบสมัครและแฟ้มผลงาน 
-  ส่งทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองไปยัง  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

เลขที่ ๑๖๙  ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบรุี  ๒๐๑๓๑  วงเล็บมุมซองขวาด้านล่าง 
“โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)”  ส่งใบสมคัรต้ังแต่
วันที่ ๒ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐ เป็นวันสุดทา้ยของ 
การรับสมัคร)  เอกสารสําคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

-  ส่งด้วยตนเอง  ณ  ฝ่ายวิชาการ อาคารสิรินธร ช้ัน ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 



-๓- 
 
 ๓.๓  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรปูเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงลาํดับดังต่อไปนี ้

ลําดับที่ ๑ (หน้าปก)  ใบสมคัรที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย  
ลําดับที่ ๒   ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔ ภาคเรียน 
ลําดับที่ ๓   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ลําดับที่ ๔   สําเนาเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเล่มรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

ลําดับที่ ๕   เรียงความ ความยาว ๑ หน้ากระดาษขนาด A4  เรื่อง “การประกอบอาชีพหรือ 
ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์หลังจากสําเร็จการศึกษาที่ขา้พเจ้ามุ่งหวังไว้” 
 ลําดับที่ ๖   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (คลินิกใช้ไม่ได้) 
ซึ่งมีอายุนับจากวันที่ออกใบรับรองแพทย์ไม่เกิน ๓๐ วัน  ทั้งน้ีในกรณีเลอืกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา 
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ต้องมีผลตรวจตาบอดสีด้วย 

หมายเหตุ   ๑.  แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทาํเปน็เล่มรายงานขนาด A4 เท่านั้น (เข้าเล่มสนักาวหรอื 
ติดเทปแลคซีน)  ไม่รับแฟม้สะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู  โดยให้นําใบสมัครที ่
ติดรูปถ่ายแล้วทําเป็นหน้าปก และเอกสารในลําดับที่ ๒ - ๔ ต้องเป็นฉบับสําเนาเท่าน้ัน 

   ๒.  หากผูส้มัครส่งหลักหลกัฐานการสมัครไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก 
 

“มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
หลักฐานสําคัญจึงควรใช้ฉบับสําเนาและลงช่ือกํากับเท่านั้น” 

 
๔.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
   ในการพิจารณาต้องประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูลครบตามองค์ประกอบทั้ง ๔ ข้อ ดังน้ี 

๔.๑  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕   ร้อยละ  ๑๐ 
๔.๒  GPA กลุ่มสาระ         ร้อยละ  ๕๐ 

  - วิทยาศาสตร ์  ร้อยละ  ๒๐ 
  - คณิตศาสตร ์  ร้อยละ  ๒๐ 
  - ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  ๑๐ 
๔.๓  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  และ เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเล่มรายงาน 

โครงงานวิทยาศาสตร์          ร้อยละ  ๒๐ 
๔.๔  เรียงความ ความยาว ๑ หน้ากระดาษขนาด A4 เรื่อง “การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อทางด้าน

วิทยาศาสตร์หลังจากสําเร็จการศึกษาที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังไว้”     ร้อยละ  ๒๐ 
หมายเหตุ   ๑.  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผูท้ี่มีคุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติ 

เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากําหนด 
        ๒.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์  โดยคัดเลือกผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

ตามจํานวนรับ  โดยพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามที่คณะกําหนด 

     ๓.  ในวันสอบสัมภาษณ ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้า
เป็นนิสิต 



-๔- 
 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  คุณสมบัติเฉพาะสาขาที่คณะได้
กําหนดไว้  ในการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา   
มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธ์ิไม่จําเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจํานวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลอืก 
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะได้กําหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
๕.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชําระค่าสมัคร 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จํานวน  500  บาท  
 

หมายเหตุ   -  ในกรณทีี่มีการชําระเงินค่าสมัครหลายคร้ังมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครทีม่ีการชําระเงิน 
        ครั้งสุดท้ายเป็นสําคัญ 

            -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ ์

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทางเว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษา  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  http://regservice.buu.ac.th   
เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
๗.  การสอบสัมภาษณ ์

๗.๑  การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์   
       ผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) เพ่ือรายงานตัว ณ ห้องสอบ  

(แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ)์ ในวันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

๗.๒  กําหนดการและสถานทีส่อบสัมภาษณ ์
เวลา สถานทีส่อบสมัภาษณ์ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ช้ัน ๒  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ)์ 

 
๘.  การยืนยนัสิทธ์ิ Clearing House 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องทําการยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House วันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทางเว็บไซต์  www.cupt.net      
 
๙.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที ่๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งผู้สมคัรคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่เว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษา  กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา  http://regservice.buu.ac.th  เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 



-๕- 
 
๑๐.  เง่ือนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถอืว่าเป็น 
ผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐.๒  ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแลว้ถือว่า  มีศักด์ิและมีสทิธ์ิ 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

๑๐.๓  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลยับูรพาตามข้อ  (๑๐.๒)  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
๑๑.  การรายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเพื่อเข้าศึกษา 

ให้ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 
๑๒.  สิทธิประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รบั 

๑๒.๑  ผู้เข้ารว่มโครงการที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตจะมีโอกาสฝึกการทําวิจัยและนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

๑๒.๒  ผู้เข้ารว่มโครงการมีสิทธ์ิได้รับพิจารณาทุนการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ตามประกาศ
ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 
        (ลงช่ือ)     ไชยวิทย์  ธนไพศาล 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
          สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวนงค์นาถ  เปรมวังศร)ี 
 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 


