- สำเนำ -

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

(สาเนา)
กาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี

1

15 ส.ค. 59 เป็นต้นไป

2

22 ส.ค. – 22 ก.ย.59

กิจกรรมการรับสมัคร

หมายเหตุ

ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัครสอบคัดเลือก ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
- สมัครสอบทำงอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เมื่อสมัครแล้วให้พิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมใบ
แจ้งกำรชำระเงิน
- ใบสมัครสอบ ให้ลงลำยมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่ำย เก็บไว้ใช้ประกอบกำรตรวจหลักฐำนกำรสมัครต่อเจ้ำหน้ำที่
ในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย (ไม่ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครมำยังมหำวิทยำลัย)

* ผู้สมัครทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมระเบียบกำรรับ
สมัคร หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร จะถูก
ตัดสิทธิ์ในกระบวนกำรต่อไป

3

22 ส.ค. - 23 ก.ย. 59

- ใบแจ้งกำรชำระเงิน ให้นำไปชำระค่ำสมัครที่ธนำคำรกรุงไทยหรือธนำคำรธนชำต และที่ทำกำรไปรษณีย์ได้ทุกสำขำ
ทั่วประเทศ ภำยในวันที่ 22 ส.ค. – 23 ก.ย. 2559 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงิน
* ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครมำกกว่ำ 1
เรียบร้อยแล้ว
โครงกำร มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครของโครงกำรที่มีกำร
ชำระเงินครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ

4

หลังจำกชำระเงิน
ค่ำสมัครแล้ว
เป็นเวลำ 5 วันทำกำร

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

5

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 59

6

30 ก.ย. 59

กำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัครสอบ โดยเข้ำไปดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th กรอกรำยละเอียดที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง
แล้วส่ง Fax มำที่หมำยเลข 0-3810-2721
(หน่วยรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ)

ประกำศสนำมสอบและแผนผังที่นั่งสอบ (เฉพำะผูส้ มัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th ตั้งแต่เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป

* ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่ำสมัคร สำมำรถกรอกใบสมัคร
ใหม่ได้และให้นำใบแจ้งกำรชำระเงินครั้งล่ำสุดไปชำระเงิน
ที่ธนำคำร สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้วให้ดำเนินกำรแก้ไข
ข้อมูลตำมขั้นตอนที่กำหนด
* หำกผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครทำงอินเทอร์เน็ต
ผิด แล้วไม่ทำกำรแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด จะถือว่ำ
ผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครสอบ

ขั้นตอนที่

7

8

9

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมการรับสมัคร

15 ต.ค. 59

สอบข้อเขียน ณ สนำมสอบตำมท้ำยประกำศสนำมสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบ
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ข้อสอบวิชำ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ
เวลำ 13.30 – 15.30 น. ข้อสอบวิชำ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ

28 ต.ค. 59

ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียน
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ให้ผู้ที่สอบผ่ำนข้อเขียนตำมประกำศ ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยดำวน์โหลดเอกสำร
ตำมแนบท้ำยประกำศ ประกอบด้วย
1. เอกสำรกำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
2. หนังสือยินยอมกำรส่งชื่อเพือ่ ตัดสิทธิ์ในระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
ระบบกลำง และระบบรับตรงของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
3. หนังสือยินยอมกำรส่งชื่อเพือ่ ตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงของคณะแพทยศำสตร์สถำบันต่ำงๆ
28 ต.ค. - 5 พ.ย. 59
ส่งเอกสำรทั้ง 3 ฉบับกลับมำทีง่ ำนแพทยศำสตรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ ทำง E-mail:
medicinebuu@hotmail.com หรือ Fax: 0-3838-6557 ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2559 วลา 14.30 น. เท่านั้น
* ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
จะประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามลาดับคะแนน อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารตามข้อ 1 - 3 มายังคณะแพทยศาสตร์ ภายในวัน-เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธ์ในการยืนยันสิทธิ์
การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทันที และจะไม่มีสทิ ธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ไม่ว่ากรณีใดๆ

หมายเหตุ
* ในวันสอบผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัว
ประชำชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ำย
หรือบัตรที่ออกโดยทำงรำชกำรทีม่ ีรูปถ่ำยจริงและ
ยังไม่หมดอำยุ มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ประจำห้อง
สอบทุกวิชำ หำกไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำ
ห้องสอบ

* หนังสือยินยอมกำรส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในข้อ 2
และ ข้อ 3 จะยังไม่ถูกส่งไปตัดสิทธิ์ใดๆ จนกว่ำผู้ที่
สอบผ่ำนข้อเขียนฯ จะได้รับคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต
และรำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิต คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมการรับสมัคร

10

8 พ.ย. 59

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
- มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ได้
ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายไว้แล้วตามขั้นตอนที่ 8 มำสอบสัมภำษณ์ตำมลำดับคะแนนสอบ โดยเรียกเท่ำกับ
จำนวนที่รับจริงดังนี้
1. โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) รับจำนวน 32 คน เรียกมาสอบสัมภาษณ์ฯ จานวน 32 คน
2. โครงกำรผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) รับจำนวน 16 คน เรียกมาสอบสัมภาษณ์ฯ จานวน 16 คน
* ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนที่ไม่ได้ยนื ยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมไว้ตำมขั้นตอนที่ 8 มหำวิทยำลัย
จะตัดรำยชื่อออก และจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ

11

14 พ.ย. 59

สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ณ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
* ให้ผู้ที่เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเตรียมเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครสอบมำให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง

12

22 พ.ย. 59

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิต ระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ให้ปฏิบัติตำมขัน้ ตอนกำรรำยงำนตัวในท้ำยประกำศ ทำงเวปไซต์ http://regservice.buu.ac.th
* ผู้ที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาตาม วัน-เวลา ที่กาหนดไว้ในประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

13

24 พ.ย. 59

หมายเหตุ

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

* กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม กรุณำติดตำมทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่ำงใกล้ชิด

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0567 / 2559
เรื่อง กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร)
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2560
------------------------------ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2555 มหำวิทยำลัยบูรพำ
จะรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม
(กระทรวงศึกษำธิกำร) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2560 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 รับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนำทั่วประเทศ
1.1.2 มีสัญชำติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
1.1.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้
หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถทำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียวหรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำล
ตำมระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย
1.1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตในมหำวิทยำลัย/
สถำบันของรัฐในปีกำรศึกษำ 2560 ตำมโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถำบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
1.1.5 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือกำลังศึกษำอยู่และคำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยก่อน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำขั้นพื้นฐำน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6) ผู้ที่ศึกษำ
จำกต่ำงประเทศให้เทียบวุฒิกำรศึกษำและรำยวิชำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
1.1.6 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐที่เข้ำร่วม
ระบบกำรคัดเลือกนักศึกษำร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ยกเว้นได้ลำออกจำก
กำรศึกษำก่อนวันยื่นใบสมัคร (หำกมีกำรลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับของชั้นปีที่สูงกว่ำปีที่ 1 จะถือว่ำศึกษำ
ในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

-21.1.7 เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และรับรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประกำร
1.1.8 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใดๆ มำแล้ว เพรำะควำมประพฤติไม่
เหมำะสม หรือกระทำควำมผิดตำมกฏหมำย
1.1.9 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจำกกระทำหรือร่วมกระทำกำรทุจริตในกำรสอบในโรงเรียน
หรือกำรสอบเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ
1.1.10 ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำร
อันเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วย อันตรำยต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
1.1.10.1 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น
เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสำทรุนแรง (Severe
Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพำะ Antisocial Personality
Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.10.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อ
ผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.10.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิด
อันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.10.4 มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรฏิบัติงำน
และ กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.10.5 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่
ควำมถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะคำพูด (Speech
Discrimination Score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลล์ประสำทกำรได้ยิน
(Sensor Neural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และ กำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม
1.1.10.6 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย
ของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม โดยมี
ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำแล้ว แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40
1.1.10.7 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจ
ร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
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2. เงื่อนไขการสมัคร
2.1 ก่อนเข้ำศึกษำ ต้องทำสัญญำกับมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติกำรให้เป็นไป
ตำมคำสั่งของสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และ/หรือคำสั่งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิต
คณะแพทยศำสตร์ ผู้สำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำแล้ว ตำมระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
2.2 เมื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกได้มำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
เรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะส่งชื่อ นำมสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชำชนของบุคคลนั้นไปตัดสิทธิ์ใน
ระบบรับตรงของคณะแพทยศำสตร์สถำบันต่ำงๆ และส่งชื่อไปตัดสิทธิ์ในสำนักงำนเลขำธิกำรกลุ่มสถำบัน
แพทยศำสตร์ แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถำบันสมำชิกดำเนินกำรคัดชื่อบุคคลนั้นออกจำกรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
ได้รับกำรคัดเลือกของสถำบันสมำชิก (ถ้ำมี) และสถำบันสมำชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตำมที่ได้ให้สัตยำบันกันไว้
แล้ว
* หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ
จงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วก็ตาม
จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต

3. การสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำระเบียบกำรรับสมัครให้เข้ำใจ
3.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลกำรสมัครให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์ หน่วยรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและ
ประมวลผลกำรศึกษำ http://regservice.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 22 ส.ค. – 22 ก.ย. พ.ศ. 2559
3.3 ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกมำลงลำยมือชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่ำย (ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐาน
การสมัครมายังมหาวิทยาลัย)
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินทำงธนำคำรกรุงไทย หรือ
ธนำคำรธนชำต หรือที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ตำมเวลำเปิด
ทำกำร
3.5 ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครในโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) หรือโครงกำร
ผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนดในระเบียบกำร
รับสมัครของโครงกำรที่เลือกสมัคร และสมัครได้เพียง 1 โครงกำรเท่ำนั้น ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง
มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงินครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
3.6 มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร (ตำมข้อ 4)
ในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย (กรณีผผู้ ่ำนกำรสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และ
ตรวจร่ำงกำย) หำกตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมระเบียบ
กำรรับสมัคร หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และ
ตรวจร่ำงกำย หรือถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานที่สอบ วิชาที่สอบ ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
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4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก (เฉพำะผู้สอบผ่ำนข้อเขียน ให้นำมำในวันสอบสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำย)
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (ที่ลงลำยมือชื่อและติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว)
4.2 ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษำขั้นพื้นฐำน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6
(ปพ.1:4) ที่แสดงผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ภำคปลำย
รวม 4 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียนในกรณีที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว หรือใบแสดงผลกำรเรียนอื่นที่เทียบเท่ำ
ฉบับจริง และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
4.3 บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
4.4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำผู้ให้กำเนิดหรือมำรดำผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
4.5 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร บิดำผู้ให้กำเนิดหรือมำรดำผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
4.6 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 1.1.6 ต้องมีหลักฐำนกำรลำออกจำกสถำบันเดิมที่ศึกษำ
อยู่ก่อนวันสมัคร
4.7 สำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัคร บิดำผู้ให้กำเนิดหรือมำรดำผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนำ
ถูกต้อง (ถ้ำมี)

5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมายเหตุ มหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่คนื เงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและวันเวลาการสอบคัดเลือก
6.1 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ วันเวลำ และสถำนที่ที่สอบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาข้อเขียน (01 – 02)
01
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ
02
คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

วันที่สอบ

เวลาที่สอบ

สถานที่สอบ

15 ต.ค. 2559
15 ต.ค. 2559

09.00 – 12.00 น.
13.30 – 15.30 น.

ตำมประกำศ
ตำมประกำศ

6.2 หลักฐำนในกำรเข้ำสอบข้อเขียน
บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ำย หรือบัตรที่ออกโดยทำง
รำชกำรที่มีรูปถ่ำยจริงและยังไม่หมดอำยุ
6.3 รำยละเอียดของวิชำที่สอบคัดเลือก
วิชำที่สอบข้อเขียน เน้นเนื้อหำในหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ในวิชำฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยำ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ

-56.4 องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
1) GPAX
2) GPA กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
สังคมฯ
ภำษำต่ำงประเทศ
3) คะแนนสอบข้อเขียน
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยำ
คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
4) สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 90
ร้อยละ 18
ร้อยละ 18
ร้อยละ 18
ร้อยละ 18
ร้อยละ 18
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

7. จานวนที่รับเข้าศึกษา
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) รับจำนวน 32 คน

8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียน ในวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 10.00 น.
เป็นต้นไป ทำงเว็บไซต์หน่วยรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ
http://regservice.buu.ac.th

9. การยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
9.1 ให้ผู้ที่สอบผ่ำนข้อเขียนตำมประกำศ ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
โดยดำวน์โหลดเอกสำรตำมแนบท้ำยประกำศ ประกอบด้วย
9.1.1 เอกสำรกำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
9.1.2 หนังสือยินยอมกำรส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ ระบบกลำง และระบบรับตรงของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
9.1.3 หนังสือยินยอมกำรส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงของคณะแพทยศำสตร์สถำบันต่ำงๆ
9.2 ส่งเอกสำรทั้ง 3 ฉบับกลับมำที่งำนแพทยศำสตรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ทำง E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือ Fax: 0-3838-6557 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 14.30 น. เท่านั้น

-69.3 ผู้ที่ไม่ส่งเอกสำรตำมข้อ 9.1.1 – 9.1.3 มำยังคณะแพทยศำสตร์ ภำยในวัน-เวลำที่กำหนด ถือว่ำ
สละสิทธ์ในกำรยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทันที และจะไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ
9.4 ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนที่ได้ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเรียบร้อยแล้ว
มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อเพื่อเรียกมำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมลำดับคะแนนอีกครั้งหนึ่ง

10. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
10.1 มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำยไว้แล้วตำมข้อ 9 เพื่อเรียกมำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจำนวนที่รับจริง
โดยจะเรียกตำมลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อต้องมำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยในวัน เวลำ
และสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
10.2 ในกรณีที่มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยแล้ว ผู้นั้นไม่มำแสดงตน
เพื่อสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมวันและเวลำที่กำหนดจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ ซึ่งมีผล
ให้หมดสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในรอบต่อๆ ไป
10.3 ภำยหลังจำกที่มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยไปแล้ว หำกมี
ผู้สละสิทธิ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเพิ่มเติม
ตำมลำดับคะแนน
10.4 มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร (ตามข้อ 4)
ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หำกตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตำมระเบียบกำรรับสมัคร หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำร
เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย หรือถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป

11. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทำงเว็บไซต์หน่วยรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและ
ประมวลผลกำรศึกษำ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

12. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
12.1 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
12.2 หำกผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำและชำระค่ำธรรมเนียม ภำยในวัน
และเวลำที่กำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิต
12.3 มหำวิทยำลัยบูรพำจะส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ที่ได้มำรำยงำนตัวแล้ว ไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์ แห่งประเทศไทย
เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำระบบกลำง (Admissions) และระบบกำรรับตรง
(Direct Admissions) ของกลุ่มสมำชิกสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีกำรศึกษำ 2560

-712.4 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อรำยงำนตัว
ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำแล้ว ถือว่ำ “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ
โดยสมบูรณ์”

13. สถานที่ศึกษาระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6)
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) ศึกษำในระดับชั้นคลินิกที่ โรงพยำบำล
สมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ สภำกำชำดไทย จังหวัดชลบุรี
ประกำศ ณ วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
ชัชวำลย์ เกิดปรำงค์
(นำยชัชวำลย์ เกิดปรำงค์)
นักวิชำกำรศึกษำ

อำณัติ ดีพัฒนำ
(นำยอำณัติ ดีพัฒนำ)
ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
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ภาคผนวก ก
ข้อแนะนาในการสอบ
การสอบข้อเขียน
ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบดังนี้
1. ปำกกำสีน้ำเงินหรือสีดำ
2. ดินสอ 2B
3. ยำงลบดินสอ
การเขียนและระบายข้อความลงในกระดาษคาตอบ
1. ช่องที่ให้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล ให้กรอกด้วยปำกกำสีน้ำเงินหรือสีดำ
2. ในช่อง  ให้ใช้ดินสอ 2B ระบำยให้เต็มวง หำกต้องกำรระบำยช่องวงกลมอื่นให้ลบช่องนั้น
ด้วยยำงลบให้สะอำดก่อนแล้วจึงระบำยช่องที่ต้องกำร
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งกระดำษคำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

อุปกรณ์ที่ห้ามนาเข้าห้องสอบ
ไม้บรรทัดที่มีสูตรช่วยคำนวณ
อุปกรณ์ช่วยจำต่ำงๆ อำทิ บันทึก หรือหนังสือ
อุปกรณ์ในกำรคำนวณทุกชนิด
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสำร
อุปกรณ์อื่นใด ที่ใช้ทุจริตในกำรสอบ

