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ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข)  

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

ขั้นตอนที่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมกำรรับสมัคร หมำยเหตุ 

1 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62 

- ศึกษำระเบียบกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 2)  
หลักสูตรแพทยศำสตรบณัฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) 
- ด ำเนินกำรสมัครคัดเลือกทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
- เมื่อท ำกำรสมัครแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมใบแจ้งกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 

* ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศคัดเลือกฯ 
หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ 
ในกระบวนกำรต่อไป 

2 4 ก.พ. – 24 มี.ค. 62 
น ำใบแจ้งกำรช ำระเงิน ไปช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครที่ธนำคำรกรุงไทย  
หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยในวันที่ 4 ก.พ. – 24 มี.ค. 62 

* กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรสมัครเรียบร้อยแล้ว 

3 
หลังจำกช ำระเงิน 

ค่ำสมัคร 3 วันท ำกำร 
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครคัดเลือกและข้อมูลกำรช ำระเงิน ที่เว็บไซต ์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th 

  

4 4 ก.พ. – 24 มี.ค. 62 

แก้ไขข้อมูลกำรสมัครคัดเลือก โดยเข้ำไปดำวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 
ที่เว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th และด ำเนนิกำรกรอกรำยละเอียดที่ต้องกำรแก้ไข
ให้ถูกต้อง จำกนั้นส่งแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร มำที่  Fax  
หมำยเลข 0-3810-2721 (งำนรบัเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ) 

* หำกผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครทำงอินเทอร์เน็ตผิดพลำด และไม่ท ำ
กำรแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้สมัคร 
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัครคัดเลือก 

5 3 เม.ย. 62 
- ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
เวลำ 16.00 น. 

 

6 4-5 เม.ย. 62 

ยืนยันสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคดัเลือกและมรีำยชื่อ 
ตำมประกำศ ให้ด ำเนินกำร ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยดำวนโ์หลด  
เอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย จำกนั้นท ำกำรกรอกข้อมูลและส่ง
เอกสำรดังกล่ำว มำยังงำนแพทยศำสตรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบรูพำ 
ทำง E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือ Fax: 0-3838-6557    
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. 

* ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูท้ี่ยนืยนัเข้ารบัการสอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายอีกครั้งหนึ่ง 
* หากผู้ผ่านการคัดเลือกไมส่่งเอกสารยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายมายังคณะแพทยศาสตร์ ภายในวัน-เวลาท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ในการ
ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทันที และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์และ ตรวจร่างกายไม่ว่ากรณีใดๆ 
* เอกสารยินยอมการส่งช่ือเพื่อตัดสิทธ์ิในข้อ 2 จะยังไม่ส่งตัสิทธิ์ใดๆ นกว่ำ
ผู้สมัครจะผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเป็นทเรียบร้อยแล้ว 

* ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม กรุณำติดตำมทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่ำงใกล้ชิด 
- สอบถำมเพิ่มเติมที่คณะแพทยศำสตร์ หมำยเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315 
 



 
 

 

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมกำรรับสมัคร หมำยเหตุ 

7 10 เม.ย. 62  

- ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเขำ้สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. 
- มหำวิทยำลัยบรูพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสมัภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยจะประกำศ
รำยชื่อผู้ผำ่นกำรคดัเลือกทีไ่ด้ยืนยนัสิทธิ์ไว้แล้วตำมขั้นตอนท่ี 6 เพื่อเข้ำรับกำรสอบสมัภำษณ์
ตำมล ำดับคะแนน โดยจะเรียกผู้มสีิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตัวจริง จ ำนวน 16 คน 
และท ำกำรเรียกล ำดับส ำรองอีกจ ำนวนหนึ่ง 

 

8 18 เม.ย. 62 
สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย ณ คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยบูรพำ  
* ให้ผู้ที่เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเตรียมเอกสำรและหลักฐำน 
ตำมประกำศฯให้เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

   * ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณแ์ละตรวจร่ำงกำย จะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจร่ำงกำย กับทำงคณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลยับูรพำ เป็นจ ำนวน 1,145 บำท 

9 22 เม.ย. 62 
- ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. 

 

10 24 – 25 เม.ย. 62 
ผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยยนืยันสิทธิ์ Clearing House ผ่ำนเว็บไซต์   
www.mytcas.com 

 

11 30 เม.ย. 62 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเวบ็ไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
เวลำ 16.00 น. 

  

12 6 – 7 พ.ค. 62 รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ทำงเวบ็ไซต์ http://smartreg.buu.ac.th 
    * ผู้ที่ไมด่ ำเนนิกำรรำยงำนตวัออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ 
ตำมวันเวลำ ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ จะถือว่ำสละสิทธิ์ 
กำรเข้ำศึกษำ  

* ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม กรุณำติดตำมทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่ำงใกล้ชิด 
- สอบถำมเพิ่มเติมที่คณะแพทยศำสตร์ หมำยเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315 
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   2744    / 2561 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข)  

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
------------------------------- 

 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข) มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  1.1.1  มีสัญชำติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข 
  1.1.2  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้ 
หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียวหรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำล         
ตำมระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย   
  1.1.3  ไม่เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตในมหำวิทยำลัย/ 
สถำบันของรัฐในปีกำรศึกษำ 2562 ตำมโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถำบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว 
  1.1.4  เป็นผู้ก ำลังศึกษำอยู่และคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
ก่อนเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562 ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6)   

1.1.5  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และรับรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน 
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป 
โดยเคร่งครัดทุกประกำร  
  1.1.6  ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใดๆ มำแล้ว เพรำะควำมประพฤติไม่
เหมำะสม หรือกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย  
  1.1.7  ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจำกกระท ำหรือร่วมกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบในโรงเรียน 
หรือกำรสอบเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ   
  1.1.8  ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำร 
อันเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วย  อันตรำยต่อนิสิตแพทย์เอง  อุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน  และกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ดังต่อไปนี้ 
   1.1.8.1  มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้รุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นเช่น 
โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสำทรุนแรง (Severe Neurotic 
Disorders) โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพำะ Antisocial Personality Disorders หรือ  
Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน 
และกำรประกอบวชิำชีพเวชกรรม 
 

 
 



 

-2- 
 

   1.1.8.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง  
ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน   
และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
   1.1.8.3  เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิด
อันตรำยต่อตนเอง  ต่อผู้ป่วย  และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
   1.1.8.4  มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน 
และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

1.1.8.5  มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง  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 
   1.1.8.6  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย 
ของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม โดยมี
ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำแล้ว แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40 
   1.1.8.7  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจ
ร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  กำรปฏิบัติงำน  และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
 
 1.2 คุณสมบัติเฉพำะ  
  1.2.1 ผู้สมัครและบิดำหรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย ต้องมีภูมิล ำเนำอยู่ใน 6 จังหวัด 
ดังต่อไปนี้ คือ  จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตรำด  สระแก้ว  และปรำจีนบุรี  ระยะเวลำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
จนถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้ำนเป็นหลักฐำน หำกบิดำหรือมำรดำที่เป็นข้ำรำชกำรต้องโยกย้ำย
ให้มีเอกสำรยืนยันกำรโยกย้ำย (ผู้สมัครและบิดำหรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำนก่อนวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2557) 
  1.2.2 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยตลอดหลักสูตร 
และก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกิน 
ในเขตพ้ืนที่ตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข  โดยต้องเป็นนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภำคกลำง  
รวมภำคตะวันออก 25 จังหวัด ดังนี้ 
 

1. จังหวัดชัยนำท 
5. จังหวัดปทุมธำนี 
9. จังหวัดสมุทรปรำกำร 
13. จังหวัดสุพรรณบุรี 
17. จังหวัดเพชรบุรี 
21. จังหวัดชลบุร ี
25. จังหวัดสระแก้ว 

2. จังหวัดนครนำยก 
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
10. จังหวัดสมุทรสงครำม 
14. จังหวัดอ่ำงทอง 
18. จังหวัดรำชบุรี 
22. จังหวัดตรำด 

3. จังหวัดนครปฐม 
7. จังหวัดลพบุรี 
11. จังหวัดสมุทรสำคร 
15. จังหวัดกำญจนบุรี 
19. จังหวัดจันทบุรี 
23. จังหวัดปรำจีนบุรี 

4. จังหวัดนนทบุรี 
8. จังหวัดสระบุรี 
12. จังหวัดสิงห์บุรี 
16. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
20. จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
24. จังหวัดระยอง 
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2.  เงื่อนไขกำรสมัคร  
2.1  ก่อนเข้ำศึกษำ ต้องท ำสัญญำกับกระทรวงสำธำรณสุข ที่ก ำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงำน 

ในหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ
แล้ว ตำมระเบียบและเงื่อนไขที่ก ำหนด  
 2.2  เมื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำเรียบร้อยแล้ว 
มหำวิทยำลัยจะส่งรำยชื่อไปยังที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
 * หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ  ตำมข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่ำจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
แล้วก็ตำม จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนิสิต 
 

3. กำรสมัครคัดเลือก 
 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2562 

3.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 พร้อมลงลำยมือชื่อผู้สมัคร 
และติดรูปถ่ำย (ไม่ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครมำยังมหำวิทยำลัย) 

3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 

 3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

3.6  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดในประกำศทุกประกำร  
3.7  มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร  

ในวันรำยงำนตัว (กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก) หำกตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง  หรือผู้สมัคร            
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศฯ หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในกำรสมัคร  ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ 
ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป 

 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  4.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม  
พ.ศ. 2562  
 4.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
หมำยเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
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5.  เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
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 

หมำยเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้  หำกท ำกำรสมัคร  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำคัดเลือกให้  

   3. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยใช้วิธีกำรดังนี้ 
3.1  ประมวลผลคะแนนจำกกำรสอบ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 % 
(มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำคะแนน GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เท่ำนั้น) 
3.2  เรียงล ำดับผู้สมัคร จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปยังผู้ที่ได้คะแนนต่ ำสุด 
3.3  ท ำกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจ ำนวนรับโดยพิจำรณำ 

จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรกจนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับและจ ำนวนส ำรอง 
อีกจ ำนวนหนึ่ง  

4.  ในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ   
หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ 
มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต 

      มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกผลคะแนน GAT/PAT และคุณสมบัติเฉพำะที่ก ำหนดไว้    
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย และกำรประกำศรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้
ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6.  สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 
 

รหัสสำขำวิชำ สำขำวิชำ ชื่อปริญญำ จ ำนวนรับ 
01920330111 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ พ.บ. 16 

 
7.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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8.  กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
โดยดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 3-5 เมษำยน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  (ตามแนบท้ายประกาศ) โดยด าเนินการดังนี้ 

8.1  ท าการกรอกเอกสารการยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
8.2  ส่งเอกสารตามข้อที่ 8.1 มายังงานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ผ่านทาง 

E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0-3838-6557 ภายในวันที่ 5 เมษายน  
พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. เท่านั้น  

8.3  ผู้ที่ไม่ส่งเอกสำรตำมข้อ 8.1 มำยังคณะแพทยศำสตร์ ภำยในวัน-เวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำสละสิทธ์
ในกำรยืนยันกำรเขำ้สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทันที และจะไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และ 
ตรวจร่ำงกำย ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

8.4  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมประกำศ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 
เรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 10 
เมษำยนพ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
 
9.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  เวลำ  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

10.1 มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่  18  เมษำยน  
พ.ศ. 2562  เวลำและสถำนที่ตำมท่ีปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

  1)  ใบสมัครคัดเลือก หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (ท่ีลงลำยมือชื่อและติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว) 
  2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน ฉบับจริง และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  3)  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร  ฉบับจริง และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  4)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำและมำรดำ ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  5)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร บิดำและมำรดำ ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  6)  ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัคร บิดำและมำรดำ ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)  
10.2 หำกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ไม่มำแสดงตนเพื่อสอบสัมภำษณ์และ 

ตรวจร่ำงกำยตำมวันและเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ  ซึ่งมีผลให้หมดสิทธิ์เข้ำรับ 
กำรคัดเลือกในรอบต่อ ๆ ไป 

10.3 กรณีมีผู้สละสิทธิ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
และตรวจร่ำงกำย (เพ่ิมเติม) ต่อไป  
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11.  กำรยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 24-25 เมษำยน 

พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 26-27 เมษำยน 
พ.ศ.2562 ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 
12.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  30 เมษำยน พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
13.  กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ 

13.1  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 6 – 7 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 

13.2  หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียม  
ภำยในวันและเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิต 

13.3  มหำวิทยำลัยบูรพำจะส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต      
ที่ได้มำรำยงำนตัวแล้ว ไปยังส ำนักงำนท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
          13.4  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อรำยงำนตัวออนไลน์
เพ่ือเข้ำศึกษำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดย
สมบูรณ์” 
 
14.  กำรระบุอันดับจังหวดัเพื่อท ำสัญญำปฏิบัติงำนชดใช้ทุน 
 14.1  ผู้สมัครโครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข) จะต้องแสดงควำมจ ำนงเลือกอันดับที่
ของจังหวัดที่สมัครใจจะเข้ำรับกำรคัดเลือกและปฏิบัติงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำ โดยต้องแสดงควำมจ ำนงเป็น
จ ำนวน 6 อันดับ จำกจ ำนวน 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตรำด  สระแก้ว และ
ปรำจีนบุรี  รำยละเอียดกำรแสดงควำมจ ำนงเลือกอันดับที่ของจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติงำนชดใช้ทุนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำ มีดังต่อไปนี้   
  14.1.1  กำรระบุอันดับจังหวัดเพ่ือท ำสัญญำปฏิบัติงำนชดใช้ทุนในอันดับที่ 1 ให้ผู้สมัคร 
ท ำกำรระบุจังหวัดที่ผู้สมัครหรือบิดำผู้ให้ก ำเนิด หรือมำรดำผู้ให้ก ำเนิด หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย  
มีที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  
  14.1.2  กำรระบุอันดับจังหวัดเพ่ือท ำสัญญำปฏิบัติงำนชดใช้ทุนในอันดับส ำรองที่ 2 - 6   
ให้ผู้สมัครท ำกำรระบุจังหวัดที่ต้องกำรตำมล ำดับที่สมัครใจจะเข้ำรับกำรคัดเลือกและปฏิบัติงำนหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
 
 
 
 

http://smartreg.buu.ac.th/
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  14.1.3  ให้ผู้สมัครคัดเลือกท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำรระบุอันดับให้
เรียบร้อย ก่อนท ำกำรยืนยันบันทึกกำรสมัคร 
 14.2  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะด ำเนินกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข) จ ำนวน 16 คน โดยแบ่งตำมจังหวัด 
ที่จะต้องปฏิบัติงำนชดใช้ทุนเมื่อจบกำรศึกษำ ดังนี้ จังหวัดชลบุรี 4 คน จังหวัดระยอง 3 คน จังหวัดจันทบุรี  
2 คน จังหวัดตรำด 2 คน จังหวัด จังหวัดสระแก้ว 3 คน และจังหวัดปรำจีนบุรี 2 คน  
 14.3  ผลกำรคัดเลือกอันดับของจังหวัดเพ่ือท ำสัญญำปฏิบัติงำนชดใช้ทุน จะอ้ำงอิงตำมล ำดับคะแนน
ในกำรคัดเลือกของผู้สมัครเป็นส ำคัญ  

หมำยเหตุ กำรแบ่งจ ำนวนรับเข้ำนิสิตแพทย์ตำมจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติงำนชดใช้ทุนเมื่อจบกำรศึกษำ
หรือกำรชดใช้ทุนของบัณฑิตแพทย์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข  
 
15.  สถำนที่ศึกษำระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) 

โครงกำรผลิตแพทย์ชนบทเพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข) ศึกษำในระดับชั้นคลินิกที่โรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร  จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

ประกำศ  ณ  วันที่   14   ธันวำคม พ.ศ.  2561 
 

ลงชื่อ            วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลรัตน์ จตุรำนนท์) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
               ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
          ส ำเนำถูกต้อง 
      ชัชวำล  เกิดปรำงค)์ 
   (นำยชัชวำล  เกิดปรำงค)์ 
         นักวิชำกำรศึกษำ 
    
 

 


