
 

-ส ำเนำ- 
 

 

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 4) 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  
ร่วมกับ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  

(โครงกำรจุฬำภรณ์ EEC ร่วมกับคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 

หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
2.  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

- คณะสหเวชศำสตร์ มหำวทิยำลยับูรพำ โทร. 064-746-7547   
- งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวทิยำลัยบูรพำ  

โทร. 038-102-643  และ  038-102-721 
3.  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ี่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเปน็นสิิตของมหำวิทยำลยับูรพำ  

    และวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวทิยำลัยจุฬำภรณ์ รหัส 65 

 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี   เวลา 

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

25-29 พ.ค. 2565 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

25-29 พ.ค. 2565 
ตำมเวลำเปิด 

ท ำกำรของธนำคำร
และไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังกำรช ำระเงนิ  
3 วันท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ
สัมภำษณ ์

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

30 พ.ค. 2565 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  แบบออนไลน ์ 1 มิ.ย. 2565 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

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

2 มิ.ย. 2565 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริงเฮำส์ 
(Clearing house)  

 https://student.mytcas.com 8-9 มิ.ย. 2565 - 

รำยงำนตัวและขึน้ทะเบยีน
นักศึกษำใหม่ เพื่อเข้ำศึกษำพร้อม
ช ำระเงินคำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำ 

คณะเทคโนโลยีวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวทิยำลัยจฬุำภรณ์ 

20-22 มิ.ย. 2565 - 

ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 
ตำมประกำศวทิยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  

ติดต่อได้ที่หมำยเลข 064-217-6268 
เปิดภำคเรียน 8 ส.ค. 2565 (จุฬำภรณ์) / 25 มิ.ย.65 (บูรพำ) 

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


 

-ส ำเนำ- 
  

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   0481 /2565 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 4) 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  
ร่วมกับ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  

(โครงกำรจุฬำภรณ์ EEC ร่วมกับคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
--------------------------------------- 

 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
 1.1  เป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนต่ำงประเทศท่ีสำมำรถใช้ภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี 
 1.2  ต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์-
คณิตศำสตร์  
 1.3  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 16 ปี และไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
 1.4  เป็นผู้มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถ สุขภำพจิตสมบูรณ์ และ ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ำยแรงอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 

1.5  ไม่เป็นผู้มีควำมพิกำรทำงสำยตำ ดังนี้ 
ก.  ตำบอดทั้งสองข้ำงหรือตำบอดสีจนเป็นอุปสรรคต่องำนในวิชำชีพ 
ข.  สำยตำไม่ปกติเมื่อรักษำโดยแว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 

 1.6  ไม่เคยต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำลถึงท่ีสุดให้จ ำคุกเว้นแต่ในกรณีควำมผิดอันกระท ำโดยประมำท
หรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ 
 1.7  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำ จะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็ม
ควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่มีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปอย่ำงเคร่งครัด 
ทุกประกำร 

1.8 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 
2.  คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชารังสีเทคนิค 

2.1  มีผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) 6 ภำคกำรศึกษำ  
(ม.4 จนถึงวันสมัคร) ไม่น้อยกว่ำ 3.00   

2.2  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  

และต้องมีเกรดเฉลี่ยเฉพำะด้ำนไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  

และต้องมีเกรดเฉลี่ยเฉพำะด้ำนไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต  

และต้องมีเกรดเฉลี่ยเฉพำะด้ำนไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
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2.3  จะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้ำน หรือเป็นผู้ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนในภำคตะวันออก
และพ้ืนที่พัฒนำชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก จ ำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด 
นครนำยก ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยุธยำ ระยอง ลพบุรี สมุทรปรำกำร สระแก้ว และสระบุรี 

2.4  เป็นผู้ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบวัดควำมถนัดทั่วไป (GAT) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และคะแนน 
ผลกำรทดสอบควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ (PAT2) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 

2.6  ผลกำรสอบวิชำสำมัญ คือ วิชำคณิตศำสตร์1, วิชำเคมี, วิชำฟิสิกส์, วชิำชีววิทยำ,  
วิชำภำษำอังกฤษ, วิชำภำษำไทย, และวิชำสังคมศึกษำ โดยมีคะแนนรวมทุกรำยวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
 

3.  การสมัครคัดเลือก 
 3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

3.2  กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th  
ระหว่ำงวันที่  25-29 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

3.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ   
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 

 

4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ สัดส่วนกำรคิดคะแนน ดังนี้ 
     -  GPAX 6 ภำคกำรศึกษำ (ม.4 จนถึงวันสมัคร)    ร้อยละ 10 
        ผลคะแนน GAT        ร้อยละ 30 
        ผลคะแนน PAT2      ร้อยละ 30 

-  ผลกำรสอบ 7 วิชำสำมัญ      ร้อยละ 30 
     มีชื่อในทะเบียนบ้ำนอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

   (EEC) 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ     ร้อยละ 5  
 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)   
ตำมที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้   
หำกท ำกำรสมัคร  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และจะไม่พิจำรณำผลกำรคัดเลือกให้ 

       3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีทะเบียนบ้ำน หรือเป็นผู้ก ำลังศึกษำ
หรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน ในภำคตะวันออกและพ้ืนที่พัฒนำชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก จ ำนวน 12 จังหวัด 
ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยุธยำ ระยอง ลพบุรี สมุทรปรำกำร 
สระแก้ว และสระบุรี เท่ำนั้น 

    4.  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัคร
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

    ในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัคร 
เข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้  
และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (สำมำรถแก้ไขเฉพำะข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721  
ระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 

 
 

7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวน

รับ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
10190220610801A0K0002 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค ภำคปกติ วท.บ. 20 

รวม 20 
 

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

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

9.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.  

เป็นต้นไป แบบออนไลน์ พร้อมหลักฐำนดังนี้ 
1) ใบสมัครทีพิ่มพ์จำกระบบออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยเป็นรูปถ่ำย

หน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำทุกประเภท และลงลำยมือชื่อผู้สมัคร วัน เดือน ปี ที่สมัครในท้ำยเอกสำร 
2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร  
4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำหรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย (ตำมค ำสั่งศำล) 
5) ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (ถ้ำมี) 
6) หลักฐำนกำรช ำระเงินจำกธนำคำร 
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7) ส ำเนำหลักฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำ  
       7.1) ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) และ 
       7.2) ใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) 

8) ส ำเนำเอกสำรผลคะแนน ได้แก่ กำรทดสอบวัดควำมถนัดทั่วไป (GAT), กำรทดสอบควำมถนัด 
ทำงวิทยำศำสตร์ (PAT2) และผลกำรสอบวิชำสำมัญ 

9) ผลกำรตรวจร่ำงกำย (สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่ำงกำยได้ในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th) 
หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครน ำส ำเนำเอกสำรกำรสมัคร พร้อมทั้งฉบับจริงมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ 

 
10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หรือ www.pccms.ac.th เวลำ 16.00 น.  
เป็นต้นไป 
 
11.  การรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจะต้องรำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษำใหม่พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ด้วยตนเองภำยในวันที่ 20-22 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 (ผ่ำนระบบออนไลน์) ซึ่งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบต่อไป โดยติดตำมได้จำก www.pccms.ac.th  
หรือโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยำศำสตร์สุขภำพ เบอร์โทรศัพท์ 06-4217-6268 
 
   ประกำศ  ณ  วันที่ 24  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

 


