-สำเนำกำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษำธิกำร) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี

1

19 – 22 มิ.ย. 62

2

19 – 23 มิ.ย. 62

3

หลังจากชาระเงิน
ค่าสมัคร 3 วันทาการ

4

19 – 21 มิ.ย. 62

5

25 มิ.ย. 62

กิจกรรมกำรรับสมัคร
- ศึกษาระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
- ดาเนินการสมัครคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
- เมื่อทาการสมัครแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมใบแจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
นาใบแจ้งการชาระเงิน ไปชาระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ภายในวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 2562
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครคัดเลือกและสถานะการชาระเงิน ที่เว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th
แก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือก โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ทาง
อินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และดาเนินการกรอกรายละเอียดที่ต้องการ
แก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นส่งแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร มาที่ Fax หมายเลข
0 - 3810 - 2721 (งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

หมำยเหตุ
* ผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศคัดเลือกฯ
หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครจะถูกตัดสิทธิ์
ในกระบวนการต่อไป
* การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผูส้ มัครได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว

* หากผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผิดพลาด
และไม่ทาการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่าผูส้ มัคร
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

* ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และ
ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อตามประกาศ ให้ดาเนินการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ ที่ยืนยันเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยอีกครั้งหนึ่ง
และตรวจร่างกาย โดยดาวน์โหลดเอกสารการยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจ
* ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ส่งเอกสารยืนยันการเข้ารับการสอบ
6
26 มิ.ย. 62
ร่างกาย โดยทาการส่งเอกสารมายังงานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์และตรวจร่างกายมายังคณะแพทยศาสตร์ ภายในวันทาง E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือ Fax: 0-3838-6557 ภายในวันที่ 26 มิ.ย.
เวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธ์ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ
2562 เวลา 14.30 น.
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายทันที และจะไม่มสี ิทธิ์เข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์และ ตรวจร่างกายไม่ว่ากรณีใดๆ
* กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาติดตามทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่างใกล้ชิด

-2ขั้นตอนที่

วัน/เดือน/ปี

7

27 มิ.ย. 62

8

1 ก.ค. 62

9

3 ก.ค. 62

10

10-11 ก.ค. 62

กิจกรรมกำรรับสมัคร
หมำยเหตุ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th
- มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยจะประกาศ
รายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกทีไ่ ด้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้วตามขั้นตอนที่ 6 เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
* ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะต้องชาระ
* ให้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเตรียมเอกสารและหลักฐานตามประกาศฯ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย กับทางคณะแพทยศาสตร์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจำนวน 1,145 บำท
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าเป็นนิสติ ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
* ผู้ที่ไม่ดาเนินการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th
ตามวันเวลา ที่กาหนดไว้ในประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษา

* กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาติดตามทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่างใกล้ชิด
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร หมายเลข 038-102222 ตอ 3153 กด 2315

-สำเนำ-

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0777 / 2562
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562
------------------------------ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
1.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้
หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล
ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
1.1.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยจะต้องศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.1.4 ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น
ผู้ที่ได้ลาออกจาการศึกษา ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 (ผู้ที่ศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 หมำยถึง ผู้ที่มีสถำนภำพนิสิต/นักศึกษำเกินกว่ำชั้นปีที่ 1 อัน
ได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับของชั้นปีที่สูงกว่ำปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับ
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป แม้จะได้ลำพัก/ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำแล้ว)
1.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่
เหมาะสม หรือกระทาความผิดตามกฎหมาย
1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาหรือร่วมกระทาการทุจริตในการสอบในโรงเรียน
หรือการสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

-21.1.8 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ
อันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
1.1.8.1 มีปัญหาทางจิตเวชขัน้ รุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นเช่น
โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic
Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ
Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.8.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.8.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิด
อันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.8.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.8.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่
500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (Speech
Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน
(Sensor Neural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
1.1.8.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมี
ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
1.1.8.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจ
ร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.9 ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
1.1.10 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รอบที่ 2
(การรับแบบโควตา) รอบที่ 3 (การรับร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission) และรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
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2. เงื่อนไขกำรสมัคร
2.1 ก่อนเข้าศึกษา ต้องทาสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่กาหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ/หรือคาสั่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ ผู้สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ เป็นระยะเวลา
3 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
* หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ตำมข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่ำจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วก็ตำม
จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนิสิต

3. กำรสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่ำงวันที่ 19 – 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
3.3 พิมพ์ใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย (ไม่ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครมำยัง
มหำวิทยำลัย)
3.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
3.6 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดในประกาศทุกประการ
3.7 มหาวิทยาลัยบูรพาจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ในวันรายงานตัว (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก) หากตรวจสอบพบว่าหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัคร
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ หรือมีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อไป

4. กำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก
4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
4.2 นาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ภำยในวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
4.3 ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงินครั้งสุดท้าย
เป็นสาคัญ
หมำยเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเบื้องต้น
อิงตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2562
รายละเอียดดังนี้
น้ำหนักคะแนน
กลุ่มสำระวิชำที่ต้องสอบ
เงื่อนไข
ที่ใช้ในกำรคัดเลือก
กลุ่มสำระวิชำ
น้ำหนักคะแนน
O-NET 0 %
วิทยำศำสตร์
- หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิด
เพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น
คณิตศำสตร์
- สาหรับผู้สมัครที่จะสาเร็จการศึกษาชั้น
ภำษำอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2561 รวมถึง
ภำษำไทย
ผู้สมัครที่จะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
สังคมศึกษำ ศำสนำ
ในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จะต้องสอบ
และวัฒนธรรม
O-NET ปีการศึกษา 2561 และคะแนนรวมต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 *
วิชำสำมัญ 70 % วิทยำศำสตร์
40 %
ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนน
จัดสอบโดย สทศ. (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ)
เต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
คณิตศำสตร์ 1
20 %
ภำษำอังกฤษ
20 %
ภำษำไทย
10 %
สัมคมศึกษำ
10 %
วิชำเฉพำะ 30 % 1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้
ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 9 มีนำคม 2562 เท่ำนั้น
ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
* สาหรับผู้สมัครที่จะสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีกำรศึกษำ 2561 และผู้ที่สาเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศที่ไม่สามารถนาผล O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่จะนาผลการเรียนมา
พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-NET
หมำยเหตุ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบ
พบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัย
จะตัดสิทธ์ในการเข้าเป็นนิสิต
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6. สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจำนวนรับเข้ำศึกษำ
รหัสสำขำวิชำ

สำขำวิชำ

ชื่อปริญญำ

จำนวนรับ

01920460111

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

พ.บ.

1

** จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณติดตามทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8. กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
โดยดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th (ตามแนบท้ายประกาศ) โดยดาเนินการดังนี้
8.1 กรอกเอกสารการยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
8.2 ส่งเอกสารยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มายังงานแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ผ่านทาง E-mail: Medicinebuu@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0-3838-6557
ภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 14.30 น. เท่ำนั้น
8.3 ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารตามข้อ 8.1 มายังคณะแพทยศาสตร์ ภายในวัน-เวลาที่กาหนด จะถือว่า
สละสิทธ์ในการยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทันที และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
8.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

9. กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
9.1 มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
เวลาและสถานที่ตามที่ปรากฏในท้ายประกาศ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
1) ใบสมัครของที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2) ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้วหรือใบแสดงผลการเรียน
อื่นที่เทียบเท่า ฉบับจริง และฉบับสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริง และฉบับสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
4) บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาผู้ให้กาเนิดหรือมารดาผู้ให้กาเนิด ฉบับจริง และฉบับ
สาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง

-65) ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาผู้ให้กาเนิดหรือมารดาผู้ให้กาเนิด ฉบับจริง และฉบับสาเนาที่
รับรองสาเนาถูกต้อง
6) ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัคร บิดาผู้ให้กาเนิดหรือมารดาผู้ให้กาเนิด ฉบับจริง และฉบับ
สาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
7) หนังสือลาออกจากการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ของรัฐ (ก่อนวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562) ฉบับจริง และฉบับสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
8) หนังสือลาออกจากการศึกษา (ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561) จากการเป็นผู้
ที่กาลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ฉบับจริง และฉบับสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
9.2 หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไม่มาแสดงตนเพื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตามวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
9.3 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจะต้องทาการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ทาการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

10. เกณฑ์กำรคัดเลือกและกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
- คะแนนสอบ (ตามเกณฑ์ กสพท)
- การสอบสัมภาษณ์
- การทดสอบสุขภาพจิต
- การตรวจร่างกาย

50 %
50 %
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 3 กรกฎำคม
พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
คณะกรรมการอานวยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 เป็นผู้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาและมติของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณา

11. กำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ
11.1 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 10-11 กรกฎำคม
พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
11.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาและชาระค่าธรรมเนียม
ภายในวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
11.3 มหาวิทยาลัยบูรพาจะส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่ได้มารายงานตัวแล้ว ไปยังสานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป
11.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
เพื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดย
สมบูรณ์”
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12. สถำนที่ศึกษำระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ศึกษาในระดับชั้นคลินิก ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ลงชื่อ
วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สาเนาถูกต้อง
ชัชวาล เกิดปรางค์
(นายชัชวาล เกิดปรางค์)
นักวิชาการศึกษา

