-สำเนำ-

กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร)
(TCAS รอบที่ 5) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี

1

16 – 18 ก.ค. 61

2

16 – 18 ก.ค. 61

3
4
5

6

กิจกรรมกำรรับสมัคร
- ศึกษำระเบียบกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) (TCAS รอบที่ 5)
- ดำเนินกำรสมัครคัดเลือกทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
- เมื่อทำกำรสมัครแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมใบแจ้งกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
นำใบแจ้งกำรชำระเงิน ไปชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครที่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ภำยในวันที่ 16 – 18 ก.ค. 61 ตำมเวลำทำกำรของธนำคำร

หมำยเหตุ
- ผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศคัดเลือกฯ
หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครจะถูกตัดสิทธิ์
ในกระบวนกำรต่อไป
- ระบบรับสมัครปิดวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 16.00 น.
- กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผูส้ มัครได้ชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว

หลังจำกชำระเงิน
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครคัดเลือกและสถำนะกำรชำระเงิน ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ค่ำสมัคร 3 วันทำกำร
แก้ไขข้อมูลกำรสมัครคัดเลือก โดยเข้ำไปดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้ทำง
- หำกผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครทำงอินเทอร์เน็ตผิดพลำด และ
อินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และดำเนินกำรกรอกรำยละเอียดที่ต้องกำร
16 – 18 ก.ค. 61
ไม่ทำกำรแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด จะถือว่ำผูส้ มัคร
แก้ไขให้ถูกต้อง จำกนั้นส่งแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร มำที่ Fax หมำยเลข 0-3810
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครคัดเลือก
-2721 (งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ)
22 ก.ค. 61

23 ก.ค. 61

ประกำศผลกำรคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก เวลำ 16.00 น.

ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีรำยชื่อตำมประกำศ ให้ดำเนินกำร ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย โดยดำวน์โหลดเอกสำรกำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
โดยทำกำรส่งเอกสำรมำยังงำนแพทยศำสตรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำทำง
E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือ Fax: 0-3838-6557 ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2561
เวลา 14.30 น.

- ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจ
ร่ำงกำยเรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้
ที่ยืนยันเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยอีกครั้งหนึ่ง
- ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ไม่ส่งเอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยมำยังคณะแพทยศำสตร์ ภำยในวันเวลำที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายทันที และจะไม่มสี ิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และ ตรวจร่างกายไม่ว่ากรณีใดๆ

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

-2ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี

8

24 ก.ค. 61

9

25 ก.ค. 61

กิจกรรมกำรรับสมัคร
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th เวลำ 18.00 น.
- มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยจะประกำศ
รำยชื่อผู้ผำ่ นกำรคัดเลือกทีไ่ ด้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้วตำมขั้นตอนที่ 6 เพื่อเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
ตำมลำดับคะแนน โดยจะเรียกผู้มสี ิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตัวจริง 1 คน และทำกำร
เรียกลำดับสำรองอีกจำนวน 2 คน
สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ณ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
* ให้ผู้ที่เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเตรียมเอกสำรและหลักฐำนตำมประกำศฯ
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำเป็นนิสติ ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

7

23 ก.ค. 61

10

26 ก.ค. 61

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

หมำยเหตุ
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
เวลำ 18.00 น.
- ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย จะต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจร่ำงกำย กับทำงคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นจำนวน 1,145 บำท
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ เวลำ 16.00 น.
- ผู้ที่ไม่ดำเนินกำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ
ตำมวันเวลำ ที่กำหนดไว้ในประกำศ จะถือว่ำสละสิทธิ์
กำรเข้ำศึกษำ

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

หมำยเหตุ 1. ระบบรับสมัครปิดวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 16.00 น.
2. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ กรุณำติดตำมผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่ำงใกล้ชิด

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 1303 / 2561
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) (TCAS รอบที่ 5)
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
------------------------------ในปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559
เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) (TCAS รอบที่ 5)
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 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยจะต้องศึกษำในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
1.1.5 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐ ยกเว้น
ได้ลำออกจำกกำรศึกษำก่อนวันยื่นใบสมัคร (หำกมีกำรลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับของชั้นปีที่สูงกว่ำปีที่ 1
จะถือว่ำศึกษำในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 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 รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และ
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
1.1.9.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม
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 และกำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม
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

2. เงื่อนไขกำรสมัคร
ก่อนเข้ำศึกษำ ต้องทำสัญญำกับมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติกำรให้เป็นไป
ตำมคำสั่งของสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และ/หรือคำสั่งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิต
คณะแพทยศำสตร์ ผู้สำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ
เป็นระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำแล้ว ตำมระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ
* หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ตำมข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่ำจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
แล้วก็ตำม จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนิสิต
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3. กำรสมัครเพื่อคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่ำงวันที่ 16 – 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
3.3 พิมพ์ใบสมัคร ลงลำยมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่ำย (ไม่ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร
มำยังมหำวิทยำลัย)
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
3.5 หำกมีกำรสมัครโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือก มหำวิทยำลัยจะถือว่ำ
กำรสมัครคัดเลือกในรอบนั้นเป็นโมฆะ
3.6 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนดในประกำศทุกประกำร
3.7 มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร
ในวันรำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์ (กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก) หำกตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศฯ หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัคร
ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป

4. กำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก
4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
4.2 นำใบแจ้งกำรชำระเงินที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ภำยในวันที่ 16 – 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
4.3 ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ มหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
อิงตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย
หมำยเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2. ในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบ
พบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัย
จะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต
3. ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยและ
กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำ
ตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
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6. สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจำนวนรับเข้ำศึกษำ
รหัสสำขำวิชำ
01920460111

สำขำวิชำ
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญำ
พ.บ.

จำนวนรับ
1

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

8. กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมประกำศ ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
โดยดำวน์โหลดเอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยในวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th (ตำมแนบท้ำยประกำศ) โดยดำเนินกำรดังนี้
8.1 กรอกเอกสำรกำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
8.2 ส่งเอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มำยังงำนแพทยศำสตรศึกษำ
คณะแพทยศำสตร์ ผ่ำนทำง E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือโทรสำรหมำยเลข 0-3838-6557
ภำยในวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 14.30 น. เท่ำนั้น
8.3 ผู้ที่ไม่ส่งเอกสำรตำมข้อ 8.1 มำยังคณะแพทยศำสตร์ ภำยในวัน-เวลำที่กำหนด จะถือว่ำ
สละสิทธ์ในกำรยืนยันกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทันที และจะไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำย ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
8.4 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมประกำศ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเรียบร้อย
แล้ว มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 23 กรกฎำคม
พ.ศ. 2561 เวลำ 18.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

9. กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
9.1 มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 24 กรกฎำคม
พ.ศ. 2561 เวลำและสถำนที่ตำมที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
1) ใบสมัครคัดเลือก หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (ที่ลงลำยมือชื่อและติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว)
2) ใบแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน ฉบับจริง และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
3) บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำผู้ให้กำเนิดหรือมำรดำผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
5) สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร บิดำผู้ให้กำเนิดหรือมำรดำผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
6) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 1.1.5 ต้องมีหลักฐำนกำรลำออกจำกสถำบันเดิมที่ศึกษำ
อยู่ก่อนวันสมัคร
7) สำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัคร บิดำผู้ให้กำเนิดหรือมำรดำผู้ให้กำเนิด
ที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

-59.2 หำกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ไม่มำแสดงตนเพื่อสอบสัมภำษณ์และ
ตรวจร่ำงกำยตำมวันและเวลำที่กำหนดจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ ซึ่งมีผลให้หมดสิทธิ์เข้ำรับ
กำรคัดเลือกในรอบต่อๆ ไป
9.3 กรณีมีผู้สละสิทธิ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำย (เพิ่มเติม) ต่อไป

10. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ในวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

11. กำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ
11.1 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 26 กรกฎำคม
พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
11.2 หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำและชำระค่ำธรรมเนียม
ภำยในวันและเวลำที่กำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิต
11.3 มหำวิทยำลัยบูรพำจะส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ที่ได้มำรำยงำนตัวแล้ว ไปยังสำนักงำนที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป
11.4 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์
เพื่อเข้ำศึกษำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดย
สมบูรณ์”

12. สถำนที่ศึกษำระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6)
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) ศึกษำในระดับชั้นคลินิกที่โรงพยำบำลสมเด็จ
พระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ สภำกำชำดไทย จังหวัดชลบุรี
ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สหัทยำ รัตนะมงคลกุล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ รัตนะมงคลกุล)
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ รักษำกำรแทน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

