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หมายเลขโทรศัพท�
038 102233      ฝ�ายระบบ ICT ดูแลด�านรหัสผ�านการรับสมัคร
038 102255      ฝ�ายประชาสัมพันธ�
038 102251      ฝ�ายว�ชาการ ( ทะเบียน วัดและประเมินผล ) 
038 102257      ฝ�ายสำนักงานการเง�น

ซื้อเอกสารแนะนำโรงเร�ยน รับเลขที่สมัคร และรับรหัสผ�าน 1 รหัส / 1 โปรแกรม

กรอกข�อมูลใบสมัคร ทางเว็บไซต� http://info.st.buu.ac.th/sisa2/index.php?application=y 
หร�อ www.st.buu.ac.th

พ�มพ� ใบสมัครจากเว็บไซต� http://info.st.buu.ac.th/sisa2/index.php?application=y 
หร�อที่ www.st.buu.ac.th

รับบัตรประจำตัวผู�เข�าสอบ
     - ผู�สมัครทางไปรษณีย� มาติดต�อรับบัตรประจำตัวผู�เข�าสอบได�ในวันสอบ ณ จ�ดประชาสัมพันธ�สนามสอบ 
         

ยื่นใบสมัครที่พ�มพ�จากเว็บไซต�พร�อมหลักฐานต�าง ๆ ให�ครบถ�วน และชำระค�าธรรมเนียมโดย
     - มายื่นใบสมัครและหลักฐานด�วยตนเองตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร หร�อ
     - สมัครทางไปรษณีย� โดยกำหนดส�งใบสมัครพร�อมหลักฐานภายในวันศุกร�ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
       (ยึดตราประทับไปรษณีย�เป�นสำคัญ) ** นักเร�ยนที่สมัครสอบคัดเลือกเข�าชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 และประเภท
       ความสามารถพ�เศษต�าง ๆ ไม�รับสมัครทางไปรษณีย� **
       ** โปรดศึกษา กรณีการสมัครทางไปรษณีย� (หน�า 4b) **

หมายเหตุ
-  เลขที่สมัครและรหัสผ�าน ใช�สมัครสอบได�เพ�ยง 1 โปรแกรมเท�านั้น
-  นักเร�ยนที่ประสงค�สมัคร 2 โปรแกรม ต�องซื้อเอกสารแนะนำโรงเร�ยน 2 ฉบับแยกกัน (เวลาสอบต�องไม�ตรงกัน)
-  ดูรายละเอียดการรับสมัครในเล�ม

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม�
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4

โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา
ป�การศึกษา 2563



1. ประเภทนักเร�ยนทั่วไป (รับ 70%)
    1.1 อายุ 6 ป�บร�บูรณ� นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เกิดก�อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557)
    1.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    1.3 มีความประพฤติดี
    1.4 มีผู�ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน
              ได�อย�างใกล�ชิด
2. ประเภทนักเร�ยนเขตพ�้นที่ตำบลแสนสุข (รับ 10%)
    2.1 อายุ 6 ป�บร�บูรณ� นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เกิดก�อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
    2.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    2.3 มีความประพฤติดี
    2.4 มีผู�ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน
              ได�อย�างใกล�ชิด
   2.5 มีภูมิลำเนาอยู�ในตำบลแสนสุข อย�างน�อย 3 ป� (ก�อนวันที่ 1 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560)

3. ประเภทนักเร�ยนที่เป�นบุตรบุคลากรในมหาว�ทยาลัยบูรพา
    3.1 อายุ 6 ป�บร�บูรณ� นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เกิดก�อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
    3.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    3.3 มีความประพฤติดี
    3.4 มีผู�ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน
              ได�อย�างใกล�ชิด
    3.5 มีหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาของบิดาหร�อมารดามา (ตามตัวอย�างแบบฟอร�มหนังสือรับรองบุตรบุคลากร 
              ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th)

4. ประเภทนักเร�ยนตามข�อผูกพันพ�เศษ
    4.1 อายุ 6 ป�บร�บูรณ� นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เกิดก�อนวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.  2557)
    4.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    4.3 มีความประพฤติดี
    4.4 มีผู�ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน  
              ได�อย�างใกล�ชิด
    4.5 มีคุณสมบัติเพ��มเติมตามประกาศของโรงเร�ยน เร�่อง “เกณฑ�การรับนักเร�ยนตามข�อผูกพันพ�เศษ” 
 (ประกาศโรงเร�ยนสาธิตฯ ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th  )

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1
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คุณสมบัติผู�สมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม�
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4

โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา
ป�การศึกษา 2563



2b

คุณสมบัติผู�สมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม� (ต�อ)

1. ประเภทนักเร�ยนทั่วไป (รับ 70%)
    1.1 สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551
 หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6
    1.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    1.3 มีความประพฤติดี
    1.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน

2. ประเภทนักเร�ยนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป� ต�องมีคุณสมบัติ
เพ��มเติมดังนี้ (รับ 10% ของประเภททั่วไป)
    2.1 เป�นนักเร�ยนท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศหร�อรองชนะเลิศป�ท่ีผ�านมาในกีฬาสาธิตสามัคคี หร�อชนะเลิศการแข�งขัน
 ป�ที่ผ�านมาในระดับจังหวัดข�้นไป
    2.2 เป�นนักเร�ยนที่มีอาจารย�ผู�ฝ�กสอนหร�อผู�ควบคุมรับรองว�ามีความสามารถในด�านกีฬา หร�อด�านศิลปะ 
 หร�อด�านดนตร�และนาฏศิลป�
    2.3 มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเร�ยนสาธิตฯ ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th

3. ประเภทนักเร�ยนเขตพ�้นที่ ตำบลแสนสุข (รับ 10%)
    3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551 
 หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6
    3.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    3.3 มีความประพฤติดี
    3.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน
    3.5 มีภูมิลำเนาอยู�ในตำบลแสนสุข อย�างน�อย 3 ป� (ก�อนวันที่ 1 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560) หร�อเป�นนักเร�ยนของ
 โรงเร�ยนในเขตพ�้นท่ีตำบลแสนสุข และถูกเสนอช่ือโดยโรงเร�ยน ตามคุณสมบัติท่ีโรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ”
 มหาว�ทยาลัยบูรพากำหนด 

4. ประเภทนักเร�ยนที่เป�นบุตรบุคลากรในมหาว�ทยาลัยบูรพา
    4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551  
 หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6
    4.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    4.3 มีความประพฤติดี
    4.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน
    4.5 มีหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาของบิดาหร�อมารดา (ตามตัวอย�างแบบฟอร�มหนังสือรับรองบุตร
  บุคลากร ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th)

5. ประเภทนักเร�ยนตามข�อผูกพันพ�เศษ
    5.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551  
 หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6
    5.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    5.3 มีความประพฤติดี
    5.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน 
    5.5 มีคุณสมบัติเพ� �มเติมตามประกาศของโรงเร�ยน เร� ่อง “เกณฑ�การรับนักเร�ยนตามข�อผูกพันพ�เศษ” 
 (ประกาศโรงเร�ยนสาธิตฯ ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th)

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1



1. ประเภทนักเร�ยนทั่วไป (รับ 70%)
    1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551
 หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3
    1.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    1.3 มีความประพฤติดี
    1.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน

2. ประเภทนักเร�ยนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป� ต�องมีคุณสมบัติ
    เพ��มเติม ดังน้ี (รับ 10% ของประเภทท่ัวไป)
    2.1 เป�นนักเร�ยนท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศหร�อรองชนะเลิศป�ท่ีผ�านมาในกีฬาสาธิตสามัคคี หร�อชนะเลิศการแข�งขันป�ท่ี
 ผ�านมาในระดับจังหวัดข�้นไป
    2.2 เป�นนักเร�ยนท่ีมีอาจารย�ผู�ฝ�กสอนหร�อผู�ควบคุมรับรองว�ามีความสามารถในด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป�
    2.3 มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเร�ยนสาธิตฯ ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th

3. ประเภทนักเร�ยนเขตพ�้นที่ ตำบลแสนสุข (รับ 10%)
    3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551 
 หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3
    3.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    3.3 มีความประพฤติดี
    3.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน
    3.5 มีภูมิลำเนาอยู�ในตำบลแสนสุข อย�างน�อย 3 ป� (ก�อนวันที่ 1 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560)

4. ประเภทนักเร�ยนที่เป�นบุตรบุคลากรในมหาว�ทยาลัยบูรพา
    4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551  
หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3
    4.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    4.3 มีความประพฤติดี
    4.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน
    4.5 มีหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาของบิดาหร�อมารดา (ตามตัวอย�างแบบฟอร�มหนังสือรับรองบุตร
  บุคลากร ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th)

5. ประเภทนักเร�ยนตามข�อผูกพันพ�เศษ
    5.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551
หร�อเทียบเท�า หร�อกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3
    5.2 ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหร�อโรคที่จะเป�นอุปสรรคต�อการเร�ยน
    5.3 มีความประพฤติดี
    5.4 มีผู�ปกครองท่ีสามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะด�านการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเร�ยน 
    5.5 มีคุณสมบัติเพ� �มเติมตามประกาศของโรงเร�ยน เร� ่อง “เกณฑ�การรับนักเร�ยนตามข�อผูกพันพ�เศษ” 
 (ประกาศโรงเร�ยนสาธิตฯ ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th)

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4
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คุณสมบัติผู�สมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม� (ต�อ)



 1. ใบสมัครที่พ�มพ�จากระบบรับสมัครของโรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา
 2. สูติบัตรฉบับจร�ง และฉบับสำเนา (ถ�ายเอกสาร) พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
 3. รูปถ�ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป เข�ยนชื่อ-นามสกุล ของผู�สมัครไว�ด�านหลังรูปอย�างชัดเจน
 4. ค�าบร�การทดสอบมาตรฐานทางว�ชาการ 300 บาท
 5. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทบุตรบุคลากรในมหาว�ทยาลัยบูรพา 
              - ต�องมีเอกสารหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาของบิดาหร�อมารดา (ตามแบบฟอร�มตัวอย�างของโรงเร�ยน 
  www.st.buu.ac.th) มายื่นในวันสมัครด�วย
 6. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทนักเร�ยนในเขตพ�้นที่ตำบลแสนสุข 
  - ต�องมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ�านของนักเร�ยน (ถ�ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
    มายื่นในวันสมัครด�วย
 **หมายเหตุ นักเร�ยนที่สมัครสอบคัดเลือกเข�าชั ้นประถมศึกษาป�ที ่ 1 ไม�รับสมัครทางไปรษณีย�

 1. ใบสมัครที่พ�มพ�จากระบบรับสมัครของโรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา
 2. สูติบัตรฉบับจร�ง และฉบับสำเนา (ถ�ายเอกสาร) พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
 3. รูปถ�ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป เข�ยนชื่อ-นามสกุล ของผู�สมัครไว�ด�านหลังรูปอย�างชัดเจน
 4. ค�าบร�การทดสอบมาตรฐานทางว�ชาการ 300 บาท
 5. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทบุตรบุคลากรในมหาว�ทยาลัยบูรพา 
              - ต�องมีเอกสารหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาของบิดาหร�อมารดา (ตามแบบฟอร�มตัวอย�างของโรงเร�ยน 
  www.st.buu.ac.th) มายื่นในวันสมัครด�วย
 6. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทนักเร�ยนในเขตพ�้นที่ตำบลแสนสุข 
  - ต�องมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ�านของนักเร�ยน (ถ�ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
    มายื่นในวันสมัครด�วย
 **หมายเหตุ นักเร�ยนที่สมัครสอบคัดเลือกเข�าชั ้นประถมศึกษาป�ที ่ 1 ไม�รับสมัครทางไปรษณีย�

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1
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 1. ใบสมัครที่พ�มพ�จากระบบรับสมัครของโรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา 
 2. เอกสารฉบับจร�งจากโรงเร�ยนเดิม ที ่แสดงว�าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป�ที ่ 6 หร�อเทียบเท�า หร�อเอกสาร
     จากโรงเร�ยนเดิมที ่รับรองว�ากำลังศึกษาอยู �ในชั ้นประถมศึกษาป�ที ่ 6 หร�อเอกสารอื ่นใดที ่แสดงให�เห็นว�ากำลัง
     ศึกษาอยู �ช ั ้นประถมศึกษาป�ท ี ่  6 และฉบับสำเนา (ถ �ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ช ุด 
     (เอกสารต�องยังไม�หมดอายุ)
 3. รูปถ�ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป เข�ยนชื่อ-นามสกุล ของผู�สมัครไว�ด�านหลังรูปอย�างชัดเจน
 4. ค�าบร�การทดสอบมาตรฐานทางว�ชาการ ดังนี ้
  4.1 โปรแกรมทั่วไป 500 บาท
  4.2 โปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP) 500 บาท
  4.3 โปรแกรมเน�นความสามารถทางว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา (SAM) 500 บาท
 5. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทบุตรบุคลากรในมหาว�ทยาลัยบูรพา ต�องมีเอกสารเพ��มเติมมายื่นในวันสมัครด�วย ดังนี้ 
  5.1 หนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาของบิดาหร�อมารดา (ตามแบบฟอร�มตัวอย�างของโรงเร�ยน 
          ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th )
  5.2 สำเนาสูติบัตรที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
 6. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทนักเร�ยนในเขตพ�้นที่ตำบลแสนสุข 
  ต�องมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ�านของนักเร�ยน (ถ�ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด มายื่นใน
  วันสมัครด�วย
 7. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทนักเร�ยนทั่วไปที่มีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป� 
     (ประกาศโรงเร�ยนสาธิตฯ www.st.buu.ac.th) และต�องมีเอกสารเพ��มเติมมายื่นในวันสมัครด�วย ดังนี ้ 
  7.1 เอกสารที่แสดงถึงความสามารถพ�เศษทางด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป� ฉบับจร�ง
        และฉบับสำเนา (ถ�ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
  7.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเร�ยน (ปพ.1) 
  7.3 เอกสารรับรองว�ามีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร� และนาฏศิลป� จากอาจารย�ผู �ฝ�กสอน
        หร�อผู�ควบคุม หร�อหน�วยงานที่เกี ่ยวข�อง
  7.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเร�ยนเดิม

** ผู �สมัครสอบโปรดเตร�ยมหลักฐานต�าง ๆ มาให�ครบ ** 
** เฉพาะผู�สมัครประเภทนักเร�ยนทั่วไปที่มีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป� ไม�รับสมัครทางไปรษณีย�**

หลักฐานและค�าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม�
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4
โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา ป�การศึกษา 2563



 3. รูปถ�ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป เข�ยนชื่อ-นามสกุล ของผู�สมัครไว�ด�านหลังรูปอย�างชัดเจน
 4. ค�าบร�การทดสอบมาตรฐานทางว�ชาการ ดังนี ้
  4.1 โปรแกรมทั่วไป 300 บาท
  4.2 โปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP) 300 บาท
  4.3 โปรแกรมเน�นความสามารถทางว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา (SAM) 300 บาท
 5. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทบุตรบุคลากรในมหาว�ทยาลัยบูรพา ต�องมีเอกสารเพ��มเติมมายื่นในวันสมัครด�วย ดังนี้
  5.1 หนังส ือร ับรองจากผู �บ ังค ับบ ัญชาของบิดาหร �อมารดา (ตามแบบฟอร�มตัวอย�างของโรงเร �ยน 
        ทางเว็บไซต� www.st.buu.ac.th) 
  5.2 สำเนาสูติบัตรที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
 6. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทนักเร�ยนในเขตพ�้นที่ตำบลแสนสุข 
  ต�องมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ�านของนักเร�ยน (ถ�ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
  มายื่นในวันสมัครด�วย
 7. เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทนักเร�ยนทั่วไปที่มีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป� 
      (ประกาศโรงเร�ยนสาธิตฯ www.st.buu.ac.th) และต�องมีเอกสารเพ��มเติมมายื่นในวันสมัครด�วย ดังนี ้
  7.1 เอกสารที่แสดงถึงความสามารถพ�เศษทางด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป� ฉบับจร�ง
        และฉบับสำเนา (ถ�ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง 1 ชุด
  7.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเร�ยน (ปพ.1)
  7.3 เอกสารรับรองว�ามีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ ดนตร� และนาฏศิลป� จากอาจารย�ผู �ฝ�กสอน
        หร�อผู�ควบคุม หร�อหน�วยงานที่เกี ่ยวข�อง
  7.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเร�ยนเดิม

 1. ใบสมัครที่พ�มพ�จากระบบรับสมัครของโรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา 
 2. เอกสารฉบับจร�งจากโรงเร�ยนเดิมที่แสดงว�าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 หร�อเทียบเท�า หร�อเอกสารจาก
     โรงเร�ยนเดิมรับรองว�ากำลังศึกษาอยู�ในชั้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 3 หร�อ ปพ.1 (5 ภาคเร�ยน) หร�อเอกสารอื่นใดที่แสดง
     ให�เห็นว�ากำลังศึกษาอยู�ชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 3 และฉบับสำเนา (ถ�ายเอกสาร) พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง
     1 ชุด (เอกสารต�องยังไม�หมดอายุ)

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 

4b

หลักฐานและค�าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม� (ต�อ)

** ผู �สมัครสอบโปรดเตร�ยมหลักฐานต�าง ๆ มาให�ครบ ** 
** เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครประเภทนักเร�ยนทั่วไปที่มีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป� ไม�รับสมัครทางไปรษณีย�**

 รับสมัครเฉพาะประเภทนักเร�ยนทั่วไประดับชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 1 และชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 4 เท�านั ้น (เฉพาะ
รหัส 1101, 1201, 1301, 4101, 4201, 4301, 4401, 4501) โดยชำระค�าสมัครทางธนาณัติหร�อตั๋วแลกเง�นไปรษณีย� 
สั ่งจ�ายไปรษณีย�มหาว�ทยาลัยบูรพา ในนาม
 หัวหน�างานการเง�นและบัญชี โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร� 
20131 โดยยึดตราประทับไปรษณีย� ภายในวันศุกร�ที ่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เป�นสำคัญ
 หมายเหตุ 1. การสมัครจะสมบูรณ�ก็ต�อเมื ่อโรงเร�ยนได�รับเอกสารการสมัคร และค�าสมัครเร�ยบร�อยแล�ว
   2. ไม�รับสมัครประเภทนักเร�ยนทั่วไปที่มีความสามารถพ�เศษด�านกีฬา 
       ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป�

กรณีสมัครทางไปรษณีย�

** ผู �สมัครสอบโปรดแนบหลักฐานต�าง ๆ มาให�ครบ **
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1. ชั ้นประถมศึกษาป�ที ่ 1
       1.1 เลือกสมัคร โปรแกรมทั ่วไป ระดับประถมศึกษา

2. ชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 1
       2.1  เลือกสมัคร โปรแกรมทั ่วไป ระดับมัธยมศึกษา

1.2 เลือกสมัคร โปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP)

นักเร�ยนทั ่วไป
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา

1011
1012
1013

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

นักเร�ยนทั ่วไป
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา

1021
1022
1023

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

2.2  เลือกสมัคร โปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

1201
1202

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

2.3  เลือกสมัคร โปรแกรมเน�นความสามารถทางว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�   
       ระดับมัธยมศึกษา (SAM)

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

1301
1302

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

1.3  เลือกสมัคร โปรแกรมทั ่วไป ระดับประถมศึกษาเป�นอันดับ 1
       และเลือกสมัครโปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) เป�นอันดับ 2

นักเร�ยนทั ่วไป
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา

1031
1032
1033

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

1.4  เลือกสมัคร โปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) เป�นอันดับ 1 
       เลือกสมัคร โปรแกรมทั ่วไป ระดับประถมศึกษาเป�นอันดับ 2

นักเร�ยนทั ่วไป
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา

1041
1042
1043

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา
นักเร�ยนที ่มีความสามารถพ�เศษ (ด�านกีฬา, ศิลปะ, ดนตร�และนาฏศิลป�)
นักเร�ยนที ่เป�นที ่ 1 ของโรงเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

1101
1102
1103
1104
1105
1106

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

รหัสประเภทของการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม�
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4
โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา ป�การศึกษา 2563



3.2  เลือกสมัคร โปรแกรมทั ่วไป (อังกฤษ-คณิต)

 ***** หมายเหตุ    สำหรับนักเร�ยนที ่ประสงค�จะสมัคร ทั ้งโปรแกรมทั ่วไป และโปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา (LIP) หร�อ โปรแกรมเน�น
                           ความสามารถทางว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (SAM) นักเร�ยนจะต�อง ซื ้อเอกสารแนะนำโรงเร�ยน 2 ฉบับแยกกัน

5b

3. ชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 4
       3.1  เลือกสมัคร โปรแกรมทั ่วไป (อังกฤษ-สังคม)

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา
นักเร�ยนที ่มีความสามารถพ�เศษ (ด�านกีฬา, ศิลปะ, ดนตร�และนาฏศิลป�)
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

4101
4102
4103
4104
4105

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา
นักเร�ยนที ่มีความสามารถพ�เศษ (ด�านกีฬา, ศิลปะ, ดนตร�และนาฏศิลป�)
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

4201
4202
4203
4204
4205

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

3.3  เลือกสมัคร โปรแกรมทั ่วไป (ว�ทย�-คณิต)

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากรของมหาว�ทยาลัยบูรพา
นักเร�ยนที ่มีความสามารถพ�เศษ (ด�านกีฬา, ศิลปะ, ดนตร�และนาฏศิลป�)
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

4301
4302
4303
4304
4305

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

3.4  เลือกสมัคร โปรแกรมเน�นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

4401
4402

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

3.5  เลือกสมัคร โปรแกรมเน�นความสามารถทางว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�
       ระดับมัธยมศึกษา (SAM)

นักเร�ยนทั ่วไป และนักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ไม�ได�โควตา
นักเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” ที ่ ได�โควตา

4501
4502

ประเภทผู�สมัคร                                                          รหัส

รหัสประเภทของการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม� (ต�อ)



ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม�
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4

โรงเร�ยนสาธิต "พ�บูลบำเพ็ญ" มหาว�ทยาลัยบูรพา ป�การศึกษา 2563

 

หมายเหตุ     
                      

 รายการ                                           วัน/เดือน/ป�                             เวลา                                  สถานที ่ 

1. จำหน�ายเอกสารแนะนำโรงเร�ยน**

3. การรับสมัคร

4. การประกาศเลขที ่นั ่งสอบ

5. การสอบคัดเลือก

ชั ้นประถมศึกษาป�ที ่ 1 ทุกโปรแกรม          เสาร�ที ่ 8 ก.พ. 63               08.30 – 12.30 น             อาคารพ�บูลบำเพ็ญ 4*

-  โปรแกรม LIP, SAM ****        เสาร�ที ่ 8 ก.พ. 63               13.30 – 16.30 น. 

-โปรแกรม LIP, SAM ****                              อาทิตย�ที ่ 9 ก.พ. 63               13.30 – 16.30 น.

6. ประกาศรายชื ่อนักเร�ยนที ่มีสิทธิเข�าทดสอบความสามารถพ�เศษ (กีฬา, ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป�)

นักเร�ยนที่สมัครโควตาความสามารถพ�เศษฯ       เสาร�ที ่ 8 ก.พ. 63                      14.00 น.      

7. การทดสอบความสามารถพ�เศษ (กีฬา, ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป�)

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

9. การรายงานตัว

ชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 1
-  โปรแกรมทั ่วไป

นักเร�ยนที ่ผ�านเกณฑ�ที ่กำหนด
- รายงานตัว
- เข�ารับการทดสอบความสามารถพ�เศษ

- นักเร�ยนทุกประเภท                                          อาทิตย�ที่ 23 ก.พ. 63          09.00 น. เป�นต�นไป           อาคารฉลองราชย� 50 ป�*

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 ทุกโปรแกรม

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 ทุกโปรแกรม

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 ทุกโปรแกรม

เสาร�ที่ 7 มี.ค. 63              09.00 – 15.00 น.                     

    อาทิตย�ที่ 8 มี.ค. 63            09.00 – 15.00 น.                     

ชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 4
-  โปรแกรมทั ่วไป 

- รับสมัครทางไปรษณีย� ***

- นักเร�ยนในเขตพ�้นที ่ตำบลแสนสุข
- นักเร�ยนที ่มีความสามารถพ�เศษ
 (กีฬา, ศิลปะ ดนตร�และนาฏศิลป�)
- นักเร�ยนที ่เป�นบุตรบุคลากร ม. บูรพา

- นักเร�ยนทั ่วไป

   - นักเร�ยนทุกประเภท

เสาร�ที ่  11 ม.ค. 63
อาทิตย�ที ่ 12 ม.ค. 63

    เสาร�ที ่ 25 ม.ค. 63            08.00 น. เป�นต�นไป         อาคารฉลองราชย� 50 ป�*

อังคารที ่ 11 ก.พ. 63   
 

08.30 – 15.00 น. อาคารฉลองราชย� 50 ป�*

อาคารพ�บูลพัฒนา*
อาคารฉลองราชย� 50 ป�*

อาคารบูรณาการ
สติล คุณปลื ้ม

โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” 
มหาว�ทยาลัยบูรพา

อาคารพ�บูลพัฒนา 2*
อาคารพ�บูลพัฒนา 2*
อาคารฉลองราชย� 50 ป�*

ศุกร�ที ่ 3 ม.ค. 63

ศุกร�ที ่ 10 ม.ค. 63 08.30 – 15.00 น. อาคารฉลองราชย� 50 ป�*

2. การกรอกข�อมูลใบสมัครผ�านเว็บไซต�

จันทร�ที ่ 18 พ.ย. 62
ถึง อาทิตย�ที ่ 12 ม.ค. 63

(เว�นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ�)

จันทร�ที ่ 18 พ.ย. 62
ถึง อาทิตย�ที ่ 12 ม.ค. 63

วันจันทร� - ศุกร�
08.00 – 16.30 น.

ฝ�ายบร�หาร
งานประชาสัมพันธ� 
ร�านค�าสวัสดิการ

www.st.buu.ac.th

www.st.buu.ac.th

www.st.buu.ac.th

 

เสาร�ที ่ 8 ก.พ. 63          09.00 – 12.00 น.

อาทิตย�ที ่ 9 ก.พ. 63             09.00 – 12.00 น.

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

อาคารฉลองราชย� 50 ป�*

*  ดูแผนที่ของโรงเร�ยนได�ที่เอกสารแนะนำโรงเร�ยน
** หากนักเร�ยนมีความประสงค�จะสมัครทั้งโปรแกรมทั่วไปและโปรแกรมเน�นความสามารถฯ จะต�องซื้อเอกสารแนะนำ
    โรงเร�ยน 2 ฉบับแยกกัน 
*** รับสมัครเฉพาะประเภทนักเร�ยนทั่วไปในชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 เท�านั้น
**** การสอบคัดเลือกโปรแกรม LIP และ SAM  จัดสอบในเวลาเดียวกัน 
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อาคารฉลองราชย� 50 ป�*
www.st.buu.ac.th



หมายเหตุ     1. กรณีนักเร�ยนที ่เลือกสมัครสอบ 1 โปรแกรม  ให�มาสอบตรงตามเวลาในแต�ละโปรแกรมนั ้น
                   2. กรณีนักเร�ยนที ่เลือกสมัครสอบ 2 โปรแกรม (โปรแกรมทั ่วไป และโปรแกรม LIP หร�อ SAM) ต�องมาสอบให�ตรงเวลาทั ้งภาคเช�า และภาคบ�าย
                   3. ผู �เข�าสอบทุกคนโปรดศึกษาข�อปฏิบัติสำหรับผู �เข�าสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม� โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา 
                       

ชั ้นประถมศึกษาป�ที ่ 1                           วันที ่สอบ           เวลาที ่สอบ                               รูปแบบ

ทุกโปรแกรม 08.30 - 10.40 น.วันเสาร�ที ่ 8 กุมภาพันธ� 
พ.ศ. 2563

ประเมินความพร�อมและพัฒนาการทาง
การเร�ยนด�านทักษะคณิตศาสตร� 
ภาษาไทยและสิ �งแวดล�อมทางสังคม

10.50-12.30 น. สอบสัมภาษณ�

วันเสาร�ที ่ 8 กุมภาพันธ� 
พ.ศ. 2563

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร�
3. ภาษาอังกฤษ

1. คณิตศาสตร�
2. ว�ทยาศาสตร� 
3. ภาษาอังกฤษ

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ(เน�นภาษาอังกฤษ)

1. คณิตศาสตร�
2. ว�ทยาศาสตร� 
3. ภาษาอังกฤษ
(เน�นคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร�)

โปรแกรมทั ่วไป (อังกฤษ-สังคม)

โปรแกรมทั ่วไป (อังกฤษ-คณิต)

โปรแกรมทั ่วไป (ว�ทย�-คณิต)

โปรแกรมเน�นความสามารถ
ทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)

โปรแกรมเน�นความสามารถ
ทางว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษา (SAM)

ภาคเช�า
09.00 – 12.00 น

ภาคเช�า
09.00 – 12.00 น

ภาคเช�า
09.00 – 12.00 น.

ภาคบ�าย
13.30 – 16.30 น.

ภาคบ�าย
13.30 – 16.30 น.

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ

ชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 4 วันที ่สอบ             เวลาที ่สอบ                            รายว�ชาที ่สอบ
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โปรแกรมทั ่วไป ระดับมัธยมศึกษา

วันอาทิตย�ที ่ 9 กุมภาพันธ� 
พ.ศ. 2563

ภาคเช�า
09.00 – 12.00 น.

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร�
3. ว�ทยาศาสตร�
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเน�นความสามารถทาง
ภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)

ภาคบ�าย
13.30 – 16.30 น.

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร�
3. ว�ทยาศาสตร�
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ (เน�นภาษาอังกฤษ)

โปรแกรมเน�นความสามารถทาง
ว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษา (SAM)

ภาคบ�าย
13.30 – 16.30 น.

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร�
3. ว�ทยาศาสตร�
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ
(เน�นคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร�)

ชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 1   วันที ่สอบ             เวลาที ่สอบ                             รายว�ชาที ่สอบ

ตารางสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม�
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4

โรงเร�ยนสาธิต "พ�บูลบำเพ็ญ" มหาว�ทยาลัยบูรพา
ป�การศึกษา 2563



ข�อปฏิบัติสำหรับผู �เข �าสอบคัดเลือกนักเร�ยนใหม�
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4

โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา
ป�การศึกษา 2563

6. ห�ามผู�เข�าสอบใช� ไม�บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เคร�่องคิดเลข นาิกาคิดเลข และอุปกรณ�สื่อสารทุกชนิด

    เข�าไปในห�องสอบ สำหรับข�อสอบที่มีการคำนวณ อนุญาตให�ทดเลขหร�อคำนวณในตัวข�อสอบได�

 1. ผู�เข�าสอบตรวจสอบห�องสอบ อาคารสอบ เลขที่นั่งสอบ ได�ตั้งแต�วันเสาร�ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

      เวลา 08.00 น. เป�นต�นไป  ณ หน�าอาคารฉลองราชย� 50 ป� หร�อที่ www.st.buu.ac.th

2. ผู�เข�าสอบควรมาถึงสนามสอบก�อนเวลาทำการสอบอย�างน�อย 30 นาที และต�องมีบัตรประจำตัวผู�เข�าสอบ

    มาแสดงก�อนเข�าห�องสอบทุกครั้ง

3. สำหรับผู�เข�าสอบชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 เวลาที่ทำการสอบจร�ง

     - ประเมินความพร�อมและพัฒนาการทางการเร�ยน  เวลา 09.00 - 10.40 น.
        (โปรดเตร�ยมดินสอและยางลบมาด�วย)
     - สอบสัมภาษณ�     เวลา 10.50 - 12.30 น.

4. สำหรับผู�เข�าสอบชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4  เวลาที่ทำการสอบจร�ง

     - ภาคเช�า  เวลา 09.00 - 12.00 น. (เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครโปรแกรมทั่วไป

    ระดับมัธยมศึกษา)

     - ภาคบ�าย  เวลา 13.30 - 16.30 น. (เฉพาะนักเร�ยนที่สมัครโปรแกรม LIP, SAM)

หมายเหตุ : อนุญาตให�ผู�เข�าสอบ เข�าห�องสอบก�อนเวลาสอบจร�ง 30 นาที และเมื่อหมดเวลาสอบแล�ว 

กรรมการกลางประจำสนามสอบจะประกาศให�ผู�เข�าสอบหยุดทำข�อสอบ ห�ามผู�เข�าสอบลุกออกจากท่ีน่ัง 

จนกว�ากรรมการคุมสอบจะอนุญาตให�ออกจากห�องสอบได�

5. สำหรับผู�เข�าสอบช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 ให�เตร�ยมปากกา ดินสอ และยางลบมาด�วย 

เน่ืองจากการเข�ยนหัวกระดาษคำตอบและรหัสประจำตัวสอบต�องเข�ยนด�วยปากกา ส�วนการตอบข�อสอบต�อง

ฝนด�วยดินสอดำ 2B เท�านั้น 

7. ไม�อนุญาตให�ผู�มาสายเกิน 15 นาที เข�าห�องสอบ เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการ

    ดำเนินงาน และผู�ที่เข�าสอบสายทุกกรณี จะไม�ได�รับการต�อเวลาในการสอบนั้น ๆ

8. ผู �เข�าสอบต�องมาให�ตรงตามวันและเวลาที่ประกาศ หากไม�มาตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว�า

    สละสิทธิ ์ในการสอบ

8



9

ค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าใช�จ�ายอื่น ๆ  
สำหรับนักเร�ยนที่เข�าศึกษา โรงเร�ยนสาธิต “พ�บูลบำเพ็ญ” มหาว�ทยาลัยบูรพา

ป�การศึกษา 2563

24,000 39,000
300 300

5,200 5,200

29,500 44,500

75,000
5,650

80,650

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ�้นฐาน

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษานานาชาติข้ันพ�้นฐาน (IEP)

รายการ

รายการ

รายการ ทุกช้ัน

ค�าธรรมเนียมเพ�่อพัฒนาการเร�ยนการสอน   ภาคเร�ยนละ

ค�าบำรุงการศึกษา                                ภาคเร�ยนละ

ค�าธรรมเนียมการศึกษาและกิจกรรมนักเร�ยน     ภาคเร�ยนละ

ค�าอาหารกลางวัน                                              ภาคเร�ยนละ

ค�าข�้นทะเบียนเป�นนักเร�ยน                     คนละ

ค�าอาหารกลางวันและอาหารว�าง          ภาคเร�ยนละ

ค�าธรรมเนียมเสร�มศักยภาพภาษาอังกฤษ      ภาคเร�ยนละ

ค�าธรรมเนียมการจัดการเร�ยนรู�เพ�่อส�งเสร�ม
ความสามารถพ�เศษ LIP/SAM                       ภาคเร�ยนละ

ค�ากิจกรรมพ�เศษ                                           ภาคเร�ยนละ     
รวม

รวม

รวม

ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไปJIP

ท่ัวไป JIP

LIP/SAM LIP/SAM

ป.1

อ.1

ม.1 ม.4

* ค�าอาหารกลางวัน

อ�างอิงจาก - ระเบียบมหาว�ทยาลัยบูรพาว�าด�วยการเก็บเง�นค�าธรรมเนียมการศึกษา และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ จากนักเร�ยนโรงเร�ยนสาธิต "พ�บูลบำเพ็ญ" 
                     (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
                  - ระเบียบมหาว�ทยาลัยบูรพาว�าด�วยการเก็บเง�นค�าธรรมเนียมการศึกษา และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ จากนักเร�ยนโรงเร�ยนสาธิต "พ�บูลบำเพ็ญ" 
                     (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
                  - ระเบียบมหาว�ทยาลัยบูรพาว�าด�วยการเก็บเง�นค�าอาหารกลางวันนักเร�ยนโรงเร�ยนสาธิต "พ�บูลบำเพ็ญ" พ.ศ. 2552
*หมายเหตุ ไม�บังคับทานอาหารกลางวันของโรงเร�ยน

-

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
- 15,000 - - - -

- - - 20,000 20,000
1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000

16,500 31,500 17,000 37,000 17,000 37,000

2,500 2,500 3,250 3,250 3,750 3,750
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คณะ/สาขาที่สามารถเข�าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ตามโครงสร�างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551

และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเร�ยนสาธิต "พ�บูลบำเพ็ญ" มหาว�ทยาลัยบูรพา

โปรแกรมที่ 1 อังกฤษ - สังคม
และ LIP

โปรแกรมที่  2 อังกฤษ - คณิต โปรแกรมที่  3 ว�ทย� - คณิต
และ  SAM

1.   คณะเศรษฐศาสตร�
2.   คณะว�ทยาการจัดการ
3.   คณะอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
      และโรงแรม
4.   คณะครุศาสตร�/คณะศึกษาศาสตร�
5.   คณะจ�ตว�ทยา
6.   คณะนิติศาสตร�
7.   คณะนิเทศศาสตร�
8.   คณะวารสารศาสตร�
9.   คณะรัฐศาสตร�
10. คณะรัฐประศาสนศาสตร�
11. คณะศิลปกรรมศาสตร�
12. คณะจ�ตรกรรม
13. คณะว�ทยาศาสตร�และศิลปศาสตร�
14. คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�
15. คณะสังคมว�ทยาและมานุษยว�ทยา
16. คณะสังคมศาสตร�
17. คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร�
18. คณะอักษรศาสตร�
19. คณะศิลปศาสตร�
20. คณะมนุษยศาสตร�
21. คณะว�ทยาศาสตร�การกีฬา
22. คณะภูมิสารสนเทศ
23. คณะวัฒนธรรมศาสตร�
24. คณะโบราณคดี
25. คณะบร�หารธุรกิจ
26. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
27. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
28. คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม
29. ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป�
30. คณะโลจ�สติกส�
   ฯลฯ

 

1.   คณะเศรษฐศาสตร�
2.   คณะว�ทยาการจัดการ
3.   คณะอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
      และโรงแรม
4.   คณะครุศาสตร�/ คณะศึกษาศาสตร�
5.   คณะจ�ตว�ทยา
6.   คณะนิติศาสตร�
7.   คณะนิเทศศาสตร�
8.   คณะวารสารศาสตร�
9.   คณะบร�หารธุรกิจ
10. คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
11. คณะรัฐศาสตร�
12. คณะรัฐประศาสนศาสตร�
13. คณะศิลปกรรมศาสตร�
14. คณะจ�ตรกรรม
15. คณะว�ทยาศาสตร�และศิลปศาสตร�
16. คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�
17. คณะสังคมว�ทยาและมานุษยว�ทยา
18. คณะสังคมศาสตร�
19. คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร�
20. คณะอักษรศาสตร�
21. คณะมนุษยศาสตร�
22. คณะศิลปศาสตร�
23. คณะโลจ�สติกส�
24. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
25. คณะพาณิชย�นาว�
26. คณะว�ทยาศาสตร�การกีฬา
27. คณะว�ทยาศาสตร�ประยุกต�
28.คณะภูมิสารสนเทศศาสตร�
29. คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และ
      การผังเมือง
       ฯลฯ

1.   คณะเกษตรศาสตร�
2.   คณะทันตแพทยศาสตร�
3.   คณะพยาบาลศาสตร�
4.   คณะแพทยศาสตร�
5.   คณะเภสัชศาสตร�
6.   คณะว�ทยาศาสตร�/เทคโนโลยี
7.   คณะว�ศวกรรมศาสตร�
8.   คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�
9.   คณะสหเวชศาสตร�/เทคนิค
      การแพทย�
10. คณะสัตวแพทยศาสตร�
11. คณะสาธารณสุขศาสตร�
12. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
13. คณะครุศาสตร�/คณะศึกษาศาสตร�
14. คณะจ�ตว�ทยา
15. คณะนิติว�ทยาศาสตร�
16. คณะนิเทศศาสตร�/คณะวารสาร
      ศาสตร�
17. คณะบร�หารธุรกิจ
18. คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
19. คณะรัฐศาสตร� / คณะนิติศาสตร�
20. คณะรัฐประศาสนศาสตร�
21. คณะศิลปกรรม จ�ตรกรรม 
      ประติมากรรม
22. คณะเศรษฐศาสตร�
23. คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�
24. คณะสังคมว�ทยาและมานุษยว�ทยา
25. คณะสังคมศาสตร�
26. คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร�
27. คณะอักษรศาสตร�/
      คณะศิลปศาสตร�/คณะมนุษยศาสตร�
28. คณะวนศาสตร�
29. คณะประมง
30. คณะโลจ�สติกส�
31. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
      ฯลฯ


