
-ส ำเนำ- 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๒๔๕  /๒๕๖๐     

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ระดับปริญญำตรี  หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงศึกษำธิกำร) (รอบที่ ๙)  
-------------------------------- 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๐๐๙๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๐              
เรื่อง ประกำศผู้สอบผ่ำนข้อเขียน เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงศึกษำธิกำร) อันดับส ำรอง (รอบที่ ๓) นั้น  บัดนี้
มหำวิทยำลัยบูรพำได้ด ำเนินกำรพิจำรณำผลกำรสอบคัดเลือกข้อเขียนและพิจำรณำหลักฐำนยืนยันกำรสอบ
สัมภำษณเ์สร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏว่ำมีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย (รอบที่ ๙)  ในวันจันทร์ที่ ๑๐ 
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมเลขที่สมัครดังต่อไปนี้ 
 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  (กระทรวงศึกษาธิการ) (รอบท่ี ๙) 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร                  ชื่อ – นามสกุล 
๑ 97202058 นาย พีรพัศ ฐิติถาวรนันท์ 

ให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสอบของผู้สมัคร บิดำหรือมำรดำ หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์ กสพท.  
และหนังสือตัดสิทธิ์คณะแพทยศำสตร์อื่นมำยื่นในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย(ฉบับจริง) โดยเอกสำร
ทุกฉบับต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง และใบตัดสิทธิ์ กสพท.และคณะแพทยศำสตร์อื่น ต้องกรอกรำยละเอียด 
ให้ครบถ้วนและผ่ำนกำรเซ็นรับรองจำกผู้ปกครอง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์    

๒. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ผู้ที่ยืนยันกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และ     

ตรวจร่ำงกำย ในวันจนัทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ คณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี ตำมก ำหนดกำรดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

- ๒ - 

 
 

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
เวลำ  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. - แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนเพื่อรำยงำนตัวและส่งหลักฐำนกำรสมัคร  
  เพ่ือตรวจสอบควำมครบถ้วนของหลักฐำน ณ ห้อง MD ๕๑๔ ชั้น ๕  
  อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ คณะแพทยศำสตร์ 
 - เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำน ณ ห้อง MD ๕๑๔

 อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ คณะแพทยศำสตร์  
เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.        - ชี้แจงกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียด

เอกสำรขึ้นทะเบียนประกันสุขภำพและเอกสำรลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ ณ ห้อง MD ๕๑๔  

 อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ คณะแพทยศำสตร์ 
เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - สอบสัมภำษณ์และท ำแบบทดสอบสุขภำพจิต 
เวลำ  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  - ตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ   
เวลำ  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  - ท ำแบบทดสอบสุขภำพจิต  
 
๓. การรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   
 หำกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์  
โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงศึกษำธิกำร) (รอบที่ ๙)  ไม่มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณแ์ละ 
ตรวจรา่งกายในวันจนัทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถือว่าสละสิทธิ์ในการ 
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทันที 
 
 

๔. ในกรณีท่ีมีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยในอันดับที่ ๑ สละสิทธิ์ หรือไม่มำรำยงำนตัว 
เพ่ือสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐  ภำยในเวลำ ๐๘.๓๐ น.                    
คณะแพทยศำสตร์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยในรอบต่อไป 
 
๖. มหำวิทยำลัยจะประกำศผลขั้นสุดท้ำยในวันพุธที่ ๑๒  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐  ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th   
 
  ประกำศ ณ วันที่  ๕ เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
          (ลงชื่อ)                      ไชยวิทย์  ธนไพศำล 
           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศำล) 
                          รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

           ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ   
 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
ชัชวำลย์ เกิดปรำงค์ 

 (นำยชัชวำลย์ เกิดปรำงค์) 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 



 
 
 
 

 
หลักฐานประกอบการสมคัรสอบ ที่ต้องน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

 
1. เอกสารของผู้สมัคร 
 1.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 25๖๐ ที่พิมพ์จากระบบ 
 1.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 
ติดใบสมัคร จ านวน 1 รูป 
 ๑.3 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง และฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน ๒ ฉบับ 
 1.4 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
(ปพ. 1:4) หรือใบแสดงผลการเรียนอื่นที่เทียบเท่า ฉบับจริง และส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 

1.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัครฉบับจริง และฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ 
 1.6 ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
 จ านวน ๒ ฉบับ 

 
2. เอกสารของบิดา หรือมารดา ของผู้สมัคร 
 2.1 บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง   
จ านวน ๑ ฉบับ 
 2.2 ทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน ๑ ฉบับ 
 2.3 ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของบิดา หรือมารดา (ถ้ามี) ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่รับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 
3.  หนังสือตัดสิทธิ์ กสพท. และหนังสือตัดสิทธิ์รับตรงคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ(ฉบับจริง) 
  3.1 หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพ่ือตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   
ระบบกลางและระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 
  3.2 หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพ่ือตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงของคณะแพทยศาสตร์สถาบันต่างๆ 
ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 
หมายเหตุ : หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพ่ือตัดสิทธิ์ใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 จะยังไม่ถูกส่งไปตัดสิทธิ์ใดๆ จนกว่า
ผู้สอบสัมภาษณ์ จะได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของคณะแพทยศาสตร์      
มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว 



 
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบกลาง และระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ตามท่ีข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ………………………………..……………………… อายุ…………..….….ปี  
โรงเรียน …………………………………………………………………………………………..… จังหวัด........................................ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน …………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่……………...….หมู่ที่…………..
ตรอก/ซอย…………………………ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต ……………………………………………
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์……………..……….......โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ……..…..…...………
โทรสาร ……………………………………เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  รหัสประจ าตัวสอบ ………………..…… 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งชื่อของข้าพเจ้าไปยังคณะแพทยศาสตร์สถาบันต่างๆ  
เพ่ือตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกในสถาบันนั้น ๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับนี้แล้ว 
 

     ลงชื่อ ………………………..………………….ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
             (……………………………………………) 
           วันที่……… เดือน….....................…พ.ศ. .................. 
 

 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………เป็น
ผู้ปกครองของนาย/นางสาว…………………………………..…………………………มีความสัมพันธ์โดยเป็น………….…………
ได้รับทราบข้อความข้างต้น และยินยอมให้มีการลงนามตามเอกสารนี้ทุกประการ 

 

    ลงชื่อ…………………………………..…… บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
          (…………………………………………) 
      วันที…่…… เดือน…........................…พ.ศ. ................. 

ให้น าส่งหนังสือยินยอมนี้ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

กสพท.๐๘ 
โควตารับตรงแต่ละคณะ 



 
 

 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงของคณะแพทยศาสตร์สถาบันต่างๆ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ตามท่ีข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ………………………………..……………………… อายุ…………..….….ปี  
โรงเรียน …………………………………………………………………………………………..… จังหวัด........................................ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน …………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่……………...….หมู่ที่…………..
ตรอก/ซอย…………………………ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต ……………………………………………
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์ ……………..……….......โทรศัพทท์ี่สะดวกในการติดต่อ ……..…..…………
โทรสาร ……………………………………เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  รหัสประจ าตัวสอบ ……………………… 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งชื่อของข้าพเจ้าไปยังคณะแพทยศาสตร์สถาบันต่างๆ  
เพ่ือตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกในสถาบันนั้น ๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับนี้แล้ว 
 

     ลงชื่อ ………………………..………………….ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
             (……………………………………………) 
           วันที่……… เดือน….....................…พ.ศ. .................. 
 

 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………
เป็นผู้ปกครองของนาย/นางสาว…………………………………..…………………………มีความสัมพันธ์โดย
เป็น………….…………ได้รับทราบข้อความข้างต้น และยินยอมให้มีการลงนามตามเอกสารนี้ทุกประการ 

 

    ลงชื่อ…………………………………..…… บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
          (…………………………………………) 
      วันที…่…… เดือน…........................…พ.ศ. ................. 

ให้น าส่งหนังสือยินยอมนี้ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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