-สำเนำ-

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมการรับสมัคร
- ศึกษำระเบียบกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 2)
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข)
- ดำเนินกำรสมัครคัดเลือกทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
- เมื่อทำกำรสมัครแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมใบแจ้งกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
นำใบแจ้งกำรชำระเงิน ไปชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครที่ธนำคำรกรุงไทย หรือที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยในวันที่ 8 ม.ค. – 28 ก.พ. 61
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8 ม.ค. – 27 ก.พ. 61

2

8 ม.ค. – 28 ก.พ. 61
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หลังจำกชำระเงิน
ค่ำสมัคร 3 วันทำกำร

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครคัดเลือกและสถำนะกำรชำระเงิน ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
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8 ม.ค. – 28 ก.พ. 61

แก้ไขข้อมูลกำรสมัครคัดเลือก โดยเข้ำไปดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้ทำง
อินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และดำเนินกำรกรอกรำยละเอียดที่ต้องกำร
แก้ไขให้ถูกต้อง จำกนั้นส่งแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร มำที่ Fax หมำยเลข 0-3810 -2721
(งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ)
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18 เม.ย. 61

6

18 – 20 เม.ย. 61

หมายเหตุ
* ผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศคัดเลือกฯ
หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครจะถูกตัดสิทธิ์
ในกระบวนกำรต่อไป
* กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผูส้ มัครได้ชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว

* หำกผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครทำงอินเทอร์เน็ต
ผิดพลำด และไม่ทำกำรแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด จะถือว่ำ
ผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครคัดเลือก

ประกำศผลกำรคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีรำยชื่อตำมประกำศ
ให้ดำเนินกำร ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยดำวน์โหลด เอกสำร
ดังต่อไปนี้
1. เอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
2. เอกสำรยินยอมกำรส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกำรรับตรงของคณะแพทยศำสตร์สถำบันต่ำงๆ
จำกนั้นทำกำรกรอกข้อมูลและส่งเอกสำรทั้ง 2 ฉบับมำยังงำนแพทยศำสตรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำทำง E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือ Fax: 0-3838-6557 ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.

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

* ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศ
รายชื่อผู้ที่ยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
* ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ไม่ส่งเอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยมำยังคณะแพทยศำสตร์ ภำยใน
วัน-เวลำที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ในการยืนยันสิทธิ์การ
เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทันที และจะไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ ตรวจร่างกายไม่ว่ากรณีใดๆ
* เอกสำรยินยอมกำรส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในข้อ 2
จะยังไม่ส่งไปตัดสิทธิ์ใดๆ จนกว่าผู้สมัครจะผ่านการ
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-2ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี
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23 เม.ย. 61

กิจกรรมการรับสมัคร
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
- มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยจะประกำศ
รำยชื่อผู้ผำ่ นกำรคัดเลือกทีไ่ ด้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้วตำมขั้นตอนที่ 6 เพื่อเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
ตำมลำดับคะแนน โดยจะเรียกผู้มสี ิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตัวจริง จานวน 16 คน และ
ทาการเรียกลาดับสารองอีกจานวนหนึ่ง
สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ณ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
* ให้ผู้ที่เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเตรียมเอกสำรและหลักฐำนตำมประกำศฯ
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง
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25 เม.ย. 61

9

30 เม.ย. 61

ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ และรับรหัสผ่ำนเพื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้ำส์
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
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3-6 พ.ค. 61

ผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทำกำรยืนยันสิทธิ์และดำเนินกำรเคลียริ่งเฮ้ำส์
ทำงเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
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8 พ.ค. 61

ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำเป็นนิสติ ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
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10-11 พ.ค. 2561

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

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

หมายเหตุ

* ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย จะต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจร่ำงกำย กับทำงคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นจานวนเงิน 1,145 บาท

* ผู้ที่ไม่ดำเนินกำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ตำมวันเวลำ ที่กำหนดไว้ในประกำศ จะถือว่ำสละสิทธิ์
กำรเข้ำศึกษำ

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0888 / 2560
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
------------------------------ในปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559
เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม
(กระทรวงสำธำรณสุข) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 มีสัญชำติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
1.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้
หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถทำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียวหรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำล
ตำมระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย
1.1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตในมหำวิทยำลัย/
สถำบันของรัฐในปีกำรศึกษำ 2561 ตำมโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถำบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
1.1.4 เป็นผู้กำลังศึกษำอยู่และคำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำขั้นพื้นฐำน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6)
หรือเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำของกระทรวงศึกษำธิกำร
โดยจะต้องศึกษำในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
1.1.5 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐ ยกเว้น
ได้ลำออกจำกกำรศึกษำก่อนวันยื่นใบสมัคร (หำกมีกำรลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับของชั้นปีที่สูงกว่ำปีที่ 1 จะ
ถือว่ำศึกษำในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)
1.1.6 เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และรับรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประกำร
1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใดๆ มำแล้ว เพรำะควำมประพฤติไม่
เหมำะสม หรือกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
1.1.8 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจำกกระทำหรือร่วมกระทำกำรทุจริตในกำรสอบในโรงเรียน
หรือกำรสอบเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ

-21.1.9 ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำร
อันเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วย อันตรำยต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
1.1.9.1 มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้ รุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นเช่น
โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสำทรุนแรง (Severe Neurotic
Disorders) โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพำะ Antisocial Personality Disorders หรือ
Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอืน่ ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และ
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.9.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง
ต่อ
ผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม
1.1.9.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิด
อันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.9.4 มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน
และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.9.5 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่
500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะคำพูด (Speech
Discrimination Score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลล์ประสำทกำรได้ยิน
(Sensor Neural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวช
กรรม
1.1.9.6 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย
ของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม โดยมี
ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำแล้ว แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40
1.1.9.7 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจ
ร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 ผู้สมัคร หรือบิดำผู้ให้กำเนิด หรือมำรดำผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
อยู่ใน 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด สระแก้ว และปรำจีนบุรี ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 28 ก.พ. 2558)

2. เงื่อนไขการสมัคร
2.1 ก่อนเข้ำศึกษำ ต้องทำสัญญำกับกระทรวงสำธำรณสุข ที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ
แล้ว ตำมระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

-32.2 เมื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกได้รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
เรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะส่งรำยชื่อไปยังที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป
* หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนิสิต
แล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต

3. การสมัครเพื่อคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
3.3 พิมพ์ใบสมัคร ลงลำยมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่ำย (ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
มายังมหาวิทยาลัย)
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
3.6 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนดในประกำศทุกประกำร
3.7 มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัครในวันรำยงำน
ตัว (กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก) หำกตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตำมประกำศฯ หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป

4. การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก
4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
4.2 นำใบแจ้งกำรชำระเงินที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทยและที่ทำกำร
ไปรษณีย์ ทุกสำขำทั่วประเทศ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
4.3 ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
หมายเหตุ มหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 ผลคะแนนวิชำควำมถนัดทั่วไป (GAT)
ร้อยละ 30
5.2 ผลคะแนนวิชำควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ (PAT 1)
ร้อยละ 20
5.3 ผลคะแนนวิชำควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ (PAT 2)
ร้อยละ 50
5.4 กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ
ที่กำหนดเท่ำนั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กำหนดจะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้ หำกทำกำรสมัคร
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะและมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำคัดเลือกให้
3. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยใช้วิธีกำรดังนี้
3.1 ประมวลผลคะแนนจำกกำรสอบ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 %
(มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนน GAT/PAT ทีท่ าการสอบในปีการศึกษา 2560 เท่านั้น)
3.2 เรียงลำดับผู้สมัคร จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปยังผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด
3.3 ทำกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจำนวนรับ โดยพิจำรณำ
จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรกจนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับและจำนวนสำรอง
อีกจำนวนหนึ่ง
4. ในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบ
พบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัย
จะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกผลคะแนน GAT/PAT และคุณสมบัติเฉพำะที่กำหนดไว้
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย และกำรประกำศรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้
ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

6. สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
01920330111

สาขาวิชา
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา
พ.บ.

จานวนรับ
16

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
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8. การยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมประกำศ ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
โดยดำวน์โหลดเอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย และเอกสำรยินยอม
กำรส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกำรรับตรงของคณะแพทยศำสตร์สถำบันต่ำงๆ ในวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2561
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th (ตำมแนบท้ำยประกำศ) โดยดำเนินกำรดังนี้
8.1 ทำกำรกรอกเอกสำรกำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย และเอกสำร
ยินยอมกำรส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกำรรับตรงของคณะแพทยศำสตร์สถำบันต่ำงๆ
8.2 ส่งเอกสำรทัง้ 2 ฉบับ ตำมข้อที่ 8.1 มำยังงำนแพทยศำสตรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
ผ่ำนทำง E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือโทรสำรหมำยเลข 0-3838-6557
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. เท่านั้น
8.3 ผู้ที่ไม่ส่งเอกสำรตำมข้อ 8.1 มำยังคณะแพทยศำสตร์ ภำยในวัน-เวลำที่กำหนด
จะถือว่ำสละสิทธ์ในกำรยืนยันกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทันที และจะไม่มีสิทธิ์เข้ำรับ
กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
8.4 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมประกำศ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
เรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

9. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
9.1 มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 25 เมษำยน
พ.ศ. 2561 เวลำและสถำนที่ตำมที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
1) ใบสมัครคัดเลือก หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (ที่ลงลำยมือชื่อและติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว)
2) ใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียนในกรณีที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว
หรือใบแสดงผลกำรเรียนอื่นที่เทียบเท่ำ ฉบับจริง และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
3) บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำผู้ให้กำเนิดและมำรดำผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
5) สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร บิดำผู้ให้กำเนิดและมำรดำผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
6) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 1.1.5 ต้องมีหลักฐำนกำรลำออกจำกสถำบันเดิมที่ศึกษำ
อยู่ก่อนวันสมัคร
7) สำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัคร บิดำผู้ให้กำเนิดและมำรดำผู้ให้กำเนิด
ที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
9.2 หำกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ไม่มำแสดงตนเพื่อสอบสัมภำษณ์และ
ตรวจร่ำงกำยตำมวันและเวลำที่กำหนดจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ ซึ่งมีผลให้หมดสิทธิ์เข้ำรับ
กำรคัดเลือกในรอบต่อๆ ไป
9.3 กรณีมีผู้สละสิทธิ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำย (เพิ่มเติม) ต่อไป
9.4 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

-69.5 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยไปยังกลุ่มสถำบัน
แพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธ์ในระบบกำรรับตรงของคณะแพทยศำสตร์สถำบันต่ำงๆ ตำม
สัตยำบันกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรขจัดกำรทับซ้อนของผู้ได้รับคัดเลือกผ่ำนระบบ
กำรคัดเลือกต่ำงๆ

10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทำกำรรับรหัสผ่ำนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ในวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์ http://a.cupt.net
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 3 - 6 พฤษภำคม
พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
10.3 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ในวันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

12. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
12.1 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏ
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
12.2 หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำและชำระค่ำธรรมเนียม
ภำยในวันและเวลำที่กำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิต
12.3 มหำวิทยำลัยบูรพำจะส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ที่ได้มำรำยงำนตัวแล้ว ไปยังสำนักงำนที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกลุ่มสถำบัน
แพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยต่อไป
12.4 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อรำยงำนตัวออนไลน์
เพื่อเข้ำศึกษำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ
โดยสมบูรณ์”

13. การระบุอันดับจังหวัดเพื่อทาสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุน
13.1 ผู้สมัครโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) จะต้องแสดงควำมจำนงเลือกอันดับที่
ของจังหวัดที่สมัครใจจะเข้ำรับกำรคัดเลือกและปฏิบัติงำนหลังสำเร็จกำรศึกษำ โดยต้องแสดงควำมจำนงเป็น
จำนวน 6 อันดับ จำกจำนวน 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด สระแก้ว และ
ปรำจีนบุรี รำยละเอียดกำรแสดงควำมจำนงเลือกอันดับที่ของจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติงำน
ชดใช้ทุนเมื่อจบกำรศึกษำ มีดังต่อไปนี้
13.1.1 กำรระบุอันดับจังหวัดเพื่อทำสัญญำปฏิบัติงำนชดใช้ทุนในอันดับที่ 1 ให้ผู้สมัคร
ทาการระบุจังหวัดที่ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กาเนิด หรือมารดาผู้ให้กาเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

-713.1.2 กำรระบุอันดับจังหวัดเพื่อทำสัญญำปฏิบัติงำนชดใช้ทุนในอันดับสำรองที่ 2 - 5
ให้ผู้สมัครทาการระบุจังหวัดที่ต้องการตามลาดับที่สมัครใจจะเข้ารับการคัดเลือกและปฏิบัติงานหลังสาเร็จ
การศึกษา
13.1.3 ให้ผู้สมัครคัดเลือกทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำรระบุอันดับให้
เรียบร้อย ก่อนทำกำรยืนยันบันทึกกำรสมัคร
13.2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะดำเนินกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) จำนวน 16 คน โดยมีจังหวัด
ที่จะต้องปฏิบัติงำนชดใช้ทุนเมื่อจบกำรศึกษำ ดังนี้ จังหวัดชลบุรี 4 คน จังหวัดระยอง 3 คน
จังหวัดจันทบุรี 2 คน จังหวัดตรำด 2 คน จังหวัดสระแก้ว 3 คน และจังหวัดปรำจีนบุรี 2 คน
13.3 ผลกำรคัดเลือกอันดับของจังหวัดเพื่อทำสัญญำปฏิบัติงำนชดใช้ทุน จะอ้ำงอิงตำมลำดับคะแนน
ในกำรคัดเลือกของผู้สมัครเป็นสำคัญ
หมายเหตุ จังหวัดที่จะต้องปฏิบัติงำนชดใช้ทุนเมื่อจบกำรศึกษำหรือกำรชดใช้ทุนของบัณฑิตแพทย์
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข

14. สถานที่ศึกษาระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6)
โครงกำรผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) ศึกษำในระดับชั้นคลินิกทีโ่ รงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี
ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

