
 

 
 
 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  
TCAS รอบที่ 4 (Admission) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563  

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

 ตำมทีท่ีป่ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และมีสิทธิ์ 
สอบสัมภำษณ์ ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบที่ 4 (Admission) หลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
โดยมหำวิทยำลัยบูรพำได้ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์วันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

1.  การสอบสัมภาษณ์ 
1.1  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกจากการระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 

(Admission) เพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายช่ือต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.2  ในกรณีที่มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์แล้ว ผู้นั้นไม่มำแสดงตน เพ่ือสอบสัมภำษณ์
ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี TCAS รอบท่ี 4 
(Admission) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563 

1.3  มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร  
ในวันสอบสัมภาษณ์ หำกตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำม
ระเบียบกำรรับสมัคร หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
หรือถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป 
     1.4  ภำยหลังจำกท่ีมีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ไปแล้ว หำกมีผู้สละสิทธิ์ ไม่ผ่ำนกำร
สัมภำษณ์ หรือไม่ท ำกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ในรอบรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ตำมจ ำนวนของนิสิต 
ที่ยังคงขำดต่อไป 
 1.5  ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของ
รัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลำออกจำกำรศึกษำ ก่อนวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562 และผู้ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 (ผู้ที่ศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 หมำยถึง ผู้ที่มีสถำนภำพนิสิต/นักศึกษำเกินกว่ำ
ชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับของชั้นปีที่สูงกว่ำปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนใน
รำยวิชำบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป แม้จะได้ลำพัก/ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำแล้ว) 
  1.6  ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตใน
สถำบันกำรศึกษำของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลำออกจำกำรศึกษำ ก่อนวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2563 
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2.  จ านวนที่รับเข้าศึกษาและเงื่อนไขการเข้าศึกษา 
 2.1 โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รับจ ำนวน 5 คน 
 2.2 ผู้สมัครต้องท ำสัญญำกับมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ก ำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
ค ำสั่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และ/หรือค ำสั่งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิตคณะ
แพทยศำสตร์ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ เป็นระยะเวลำ 3 
ปี หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ตำมระเบียบและเงื่อนไขท่ีก ำหนดในสัญญำ 
  * หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ     
จงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วก็ตาม  
จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต 
 

3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
สอบสัมภำษณ์  ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

 

4.  ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรสอบสัมภำษณ์    จ ำนวน  1,000  บำท 

หมายเหตุ    มหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบสัมภำษณ์ให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5.  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  
5.1 มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  

TCAS รอบที่ 4 (Admission) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563  ในวันที ่2 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
โดยมีก ำหนดกำรดังนี้ 

     5.1.1 รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เวลำ 12.30 น. ห้อง MD 514 อำคำรสมเด็จพระเทพ-
รัตนรำชสุดำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

     5.1.2 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 13.30 น.  ห้อง MD 512 อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องเตรียมหลักฐำน ดังนี้ 

   1)  ใบสมัครของผู้สมัครที่พิมพ์ออกจำกระบบรับสมัครของ ทปอ. 
  2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน ในกรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วหรือใบแสดงผลกำรเรียน

อ่ืนที่เทียบเท่ำ ฉบับจริง และฉบับส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   3)  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร  ฉบับจริง และฉบับส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   4)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำผู้ให้ก ำเนิดและมำรดำผู้ให้ก ำเนิด ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   5)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร บิดำผู้ให้ก ำเนิดและมำรดำผู้ให้ก ำเนิดที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   6)  ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัคร บิดำผู้ให้ก ำเนิดและมำรดำผู้ให้ก ำเนิดที่รับรอง

ส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)  
5.2 หำกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ไม่มำแสดงตนเพ่ือสอบสัมภำษณ์ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้นั้น

สละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ ซึ่งมีผลให้หมดสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในรอบต่อๆ ไป 
5.3 ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์จะต้องท ำกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ท ำกำรสอบสัมภำษณ์ 
5.4 กรณีมีผู้สละสิทธิ์ มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกต่อไป ตำมรำยละเอียดข้อ 1.4 
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5.5 กรณีท่ีมีผู้ไม่ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ ทำงมหำวิทยำลัยบูรพำ จะด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลรำยชื่อของ   
ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ไปยังกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อประสำนข้อมูลไปยังที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
 

6.  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต  
ทีป่ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะท ำกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิต  

ในวันที่ 9 มิถุนำยนพ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต ์https://student.mytcas.com และเว็บไซต์งำนรับเข้ำศึกษำ 
http://regservice.buu.ac.th 
 
7.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 

7.1  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 

7.2  หำกผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียม ภำยในวัน 
และเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิต 

7.3  มหำวิทยำลัยบูรพำจะส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต      
ที่ได้มำรำยงำนตัวแล้ว ไปยังส ำนักงำนท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
          7.4  ผูผ้่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์ 
เพ่ือเข้ำศึกษำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
โดยสมบูรณ์” 
 

8.  การช าระค่าเล่าเรียน 
  กำรช ำระค่ำเล่ำเรียนตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ แบบเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2562 (กรณีได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล)      
link เอกสำร : http://bit.ly/2mV1fGf 
 

9.  สถานที่ศึกษาระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) 
โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ศึกษำในระดับชั้นคลินิก

ทีโ่รงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรมแพทย์ทหำรเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315 

http://smartreg.buu.ac.th/
http://smartreg.buu.ac.th/

