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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ขั้นตอน
ที ่

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมการรับสมัคร หมายเหตุ 

1 12 – 15 มิ.ย.2564 

หลักสตูรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลติแพทย์เพิ่ม  
(กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม) 
- ด ำเนินกำรสมัครคัดเลือกทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
- เมื่อท ำกำรสมคัรแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมใบแจ้งกำรช ำระเงินคำ่ธรรมเนียมกำรสมัคร 

* ผู้สมัครที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตำมประกำศคัดเลือกฯ 
หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครจะถูกตดัสิทธ์ิ 
ในกระบวนกำรต่อไป 

2 12 – 16 มิ.ย.2564 
ช ำระเงินธรรมเนียมกำรสมัคร โดยช ำระผำ่นแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เค้ำเตอร์ธนำคำรกรุงไทย และ
ที่ท ำกำรไปรษณีย ์ทุกสำขำท่ัวประเทศภำยในวันท่ี 16 มิ.ย. 64 

* กำรสมัครทำงอินเตอร์เนต็จะสมบูรณ์เมื่อผูส้มัครได้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว 

3 
หลังจำกช ำระเงิน 

ค่ำสมัคร 3 วันท ำกำร 
ตรวจสอบข้อมลูกำรสมคัรคัดเลือกและสถำนะกำรช ำระเงิน ที่เว็บไซต์ http://e-admission..buu.ac.th 
เมนู “พิมพ์ใบสมัครซ  ำ/ตรวจสอบสถำนะกำรสมัคร 

- 

4 12 – 16 มิ.ย.2564 

แก้ไขข้อมูลกำรสมคัรคดัเลือก โดยดำวน์โหลดแบบฟอรม์ขอแก้ไขขอ้มูลกำรสมัครได้ทำงที่เว็บไซต ์
http://regservice.buu.ac.th และด ำเนินกำรกรอกรำยละเอยีดทีต่้องกำรแก้ไขให้ถูกต้อง จำกนั นสง่
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร มำที่  Fax หมำยเลข 0-3810-2721 (งำนรับเข้ำศึกษำ  
กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลยับูรพำ) 

* หำกผู้สมัครกรอกข้อมลูในใบสมคัรทำงอินเทอร์เน็ต
ผิดพลำด และไม่ท ำกำรแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำ
ผู้สมคัรให้ข้อมลูอันเป็นเท็จในกำรสมัครคัดเลือก 

5 18 มิ.ย.2564 - ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเขำ้สอบสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  ประกำศรำยชื่อเวลำ 16.00 น. 

6 19 มิ.ย.2564 
สอบสัมภำษณโ์ดยวิธีกำรออนไลน ์ 
* ให้ผู้ที่เข้ำรับกำรสอบสมัภำษณ์สง่เอกสำรและหลักฐำนตำมประกำศฯ ให้เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบ 
ควำมถูกต้อง โดยส่งมำยังอีเมลล ์med-ed@buu.ac.th ก่อนกำรสมัภำษณ ์

วิธีกำรสัมภำษณ์และช่องทำง คณะฯจะด ำเนินกำร
ประสำนงำนผู้ผำ่นกำรคดัเลือกเปน็รำยบุคคลต่อไป 

7 21 มิ.ย.2564 ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ำเป็นนสิติ ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th -ประกำศรำยชื่อเวลำ 16.00 น. 

8 22 มิ.ย.2564 รำยงำนตัวยืนยันสิทธ์ิเพื่อเข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th 
* ผู้ที่ไม่รำยงำนตัวยืนยันสิทธ์ิเพื่อเข้ำศึกษำตำมวันเวลำ  
ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ จะถือว่ำสละสิทธ์ิเข้ำศึกษำ  

 

 

1. ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม กรุณำติดตำมทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่ำงใกล้ชิด  
2. ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิได้ท่ี คณะแพทยศำสตร์ หมำยเลข 0 3810 2222 ต่อ 3153 กด 2315 
3. ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/egqxX 

http://shorturl.at/egqxX
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0529  / 2564 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5)  
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม 

(กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

------------------------------- 
 

ในปีกำรศึกษำ  2564  มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยท่ีจะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี   
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559   
เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559  มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 
ระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 5) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยมี
รำยละเอียด ดังต่อไปนี  
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1.1  มีสัญชำติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
 1.1.2  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้ หลังจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียวหรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย   
 1.1.3  ไม่เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตในมหำวิทยำลัย/ 
สถำบันของรัฐในปีกำรศึกษำ 2564 ตำมโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถำบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว 
 1.1.4  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั นมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำขั นพื นฐำน 
ช่วงชั นที่ 4 (มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6)   
  1.1.5  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และรับรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำจะตั งใจศึกษำเล่ำเรียน 
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป 
โดยเคร่งครัดทุกประกำร  
 1.1.6  ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใดๆ มำแล้ว เพรำะควำมประพฤติไม่เหมำะสม  
หรือกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย  
 1.1.7  ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจำกกระท ำหรือร่วมกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบในโรงเรียน  
หรือกำรสอบเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ   
     1.1.8  ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำเกินชั นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลำออกจำกำรศึกษำ ก่อนวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563 และผู้ทีค่ำดว่ำจะจบกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 (ผู้ที่ศึกษำเกินชั นปีที่ 1 หมำยถึง ผู้ที่มีสถำนภำพนิสิต/นักศึกษำเกินกว่ำ
ชั นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับของชั นปีที่สูงกว่ำปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนใน
รำยวิชำบังคับตั งแต่ชั นปีที่ 2 ขึ นไป แม้จะได้ลำพัก/ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำแล้ว) 
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 1.1.9  ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั นปีที่ 1 ในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตใน
สถำบันกำรศึกษำของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลำออกจำกำรศึกษำ ก่อนวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 1.1.10  ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็น
อันตรำยต่อผู้ป่วย  อันตรำยต่อนิสิตแพทย์เอง  อุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน  และกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม  ดังต่อไปนี  
  1.1.10.1  มีปัญหำทำงจิตเวชขั นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นเช่น โรคจิต 
(Psychotic Disorders) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสำทรนุแรง (Severe Neurotic 
Disorders) โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพำะ Antisocial Personality Disorders  
หรือ  Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหำทำงจติเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  
กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

  1.1.10.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย  
หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน  และกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม 
  1.1.10.3  เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำย 
ต่อตนเอง  ต่อผู้ป่วย  และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
  1.1.10.4  มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน  
และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
   1.1.10.5  มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั งสองข้ำง  โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่  
500 – 2,000  เฮิรตซ์  สูงกว่ำ  40 เดซิเบล  และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (Speech 
Discrimination Score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลล์ประสำทกำรได้ยิน 
(Sensor Neural Hearing Loss)  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน และ กำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม 
  1.1.10.6  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยของ 
สถำบันนั น ๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม โดยมี 
ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำแล้ว แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40 
  1.1.10.7  โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน  และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

 

2.  เงื่อนไขการสมัคร  
 2.1  ก่อนเข้ำศึกษำ ต้องท ำสัญญำกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ที่ก ำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงำนในหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว ตำมระเบียบและเงื่อนไขที่ก ำหนด  
 2.2  เมื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้มำรำยงำนตัวและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
เรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะส่งรำยชื่อไปยังที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
 * หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ  ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
แล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต 
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3.  การสมัครเพ่ือคัดเลือก 
3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.2  กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 12 - 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
 3.3  พิมพ์ใบสมัคร ลงลำยมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่ำย (ไม่ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร 
มำยังมหำวิทยำลัย) 

3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 

3.5  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดในประกำศทุกประกำร  
3.6  มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร  

ในวันสอบสัมภำษณ์ (กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก) หำกตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง   
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศฯ หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัคร   
ผู้นั นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป 
 

4.  การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก   
  4.1  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน 500 บำท 
  4.2  น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 

และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 12-16 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2564 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2564  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 23.29 น.)  
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 

                 ครั งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั งสิ น 

 

5. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 5.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ภำยในวันที่ 12 - 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนดจะไม่
แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
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6.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
6.1  อิงตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 คิดเป็นร้อยละ 80 
6.2  คะแนนกำรสอบสัมภำษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20  

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

       2.  ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรเข้ำเป็นนิสิต 
         3.  ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร ฯ  ถือเป็นอันสิ นสุด 
 

7.  สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
10190101100101A0L0001 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ พ.บ. 3 

 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์  ในวันที่ 18  มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์ 

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

9.  การสอบสัมภาษณ ์
9.1 มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป และผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องส่งหลักฐำน ดังนี  
  1)  ใบสมัครคัดเลือก หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (ท่ีลงลำยมือชื่อและติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว) 
  2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน หรือใบแสดงผลกำรเรียนอื่นที่เทียบเท่ำ ฉบับส ำเนำที่รับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 
  3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร  ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  4)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำผู้ให้ก ำเนิดและมำรดำผู้ให้ก ำเนิด ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  5)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร บิดำผู้ให้ก ำเนิดและมำรดำผู้ให้ก ำเนิด ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง

   6)  ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัคร บิดำผู้ให้ก ำเนิดและมำรดำผู้ให้ก ำเนิด ที่รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง (ถ้ำมี)  

  7)  เอกสำรส ำแดงประวัติด้ำนสุขภำพ ลิงค์ดำวน์โหลดเอกสำร: 
http://med.buu.ac.th/med/doc/confirm2564.pdf  

โดยผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องส่งเอกสำรตำมข้อ 1 – 7  มำท่ีอีเมล : med-ed@buu.ac.th  
ภำยในวันที่ 19  มิถุนำยน พ.ศ. 2564  เวลำ 09.00 น. 

9.2  หำกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ไม่แสดงตนเพ่ือสอบสัมภำษณ์ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้นั น
สละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ   

9.3  กรณีมีผู้สละสิทธิ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ (เพ่ิมเติม) 
ต่อไป  
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10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  21  มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

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

11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
11.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั นสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

11.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

12.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 
12.1  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 22 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำย
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 

12.2  หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียม  
ภำยในวันและเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้นั นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิต 
  12.3  มหำวิทยำลัยบูรพำจะส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต      
ที่ได้รำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้ว ไปยังส ำนักงำนที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
  

13.  การช าระค่าเล่าเรียน 
  กำรช ำระค่ำเล่ำเรียนตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ แบบเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2562 (กรณีได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล)      
link เอกสำร : http://bit.ly/2mV1fGf 
 
14.  สถานที่ศึกษาระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) 

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ศึกษำในระดับชั นคลินิก
ที่โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรมแพทย์ทหำรเรือ 
 
   ประกำศ ณ วันที่   8   มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 

(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

http://smartreg.buu.ac.th/
http://bit.ly/2mV1fGf

