-สำเนำปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 4) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ขั้นตอน
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมกำรรับสมัคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.2565 - ดาเนินการสมัครคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th ระบบรับสมัครเปิด
วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- เมื่อทาการสมัครแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมใบแจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
ชาระเงินธรรมเนียมการสมัคร โดยชาระผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และ
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.2565
ที่ทาการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 3 มิ.ย. 65
หลังจากชาระเงิน
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครคัดเลือกและสถานะการชาระเงิน ที่เว็บไซต์ http://e-admission..buu.ac.th
ค่าสมัคร 2 วันทาการ เมนู “พิมพ์ใบสมัครซา/ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร”
7 มิ.ย.2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
10 มิ.ย. 2565
**** ให้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ส่งเอกสารและหลักฐานตามประกาศฯ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องทางอีเมล med-ed@buu.ac.th ก่อนการสัมภาษณ์***
17 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ ทาง http://regservice.buu.ac.th
18-19 มิ.ย.2565
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
22 มิ.ย.2565
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าเป็นนิสติ ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
23-24 มิ.ย.2565

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th

หมำยเหตุ
* ผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศคัดเลือกฯ
หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครจะถูกตัดสิทธิ์
ในกระบวนการต่อไป
* การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผูส้ มัครได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว
ประกาศรายชื่อเวลา 16.00 น.
คณะฯจะดาเนินการประสานงานผู้ผ่านการคัดเลือก
ในการส่งเอกสารหลักฐานเป็นรายบุคคลต่อไป
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
-ประกาศรายชื่อเวลา 16.00 น.
* ผู้ที่ไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาตามวันเวลา
ที่กาหนดไว้ในประกาศ จะถือว่าสละสิทธิเ์ ข้าศึกษา

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาติดตามทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th อย่างใกล้ชิด
2. ผู้ที่จะสมัครฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึนทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 65 ไม่เป็นผู้ที่มีชื่อใช้สิทธิ์อยู่ในระบบ mytcas และไม่เป็นผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2565 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
3. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79
2. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 0 3810 2222 ต่อ 3153 กด 2315,2316

-สำเนำ-

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0503 / 2565
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 4)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2565
------------------------------ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 4) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2565
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้ หลังจากสาเร็จ
การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
1.1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ
ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2565 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบัน
ที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
1.1.4 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขันพืนฐาน
ช่วงชันที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
1.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตังใจศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
หรือกระทาความผิดตามกฎหมาย
1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาหรือร่วมกระทาการทุจริตในการสอบในโรงเรียน
หรือการสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

-21.1.8 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาเกินชันปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาออกจาการศึกษา ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และผู้ทคี่ าดว่าจะจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2564 (ผู้ที่ศึกษาเกินชันปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่า
ชันปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชันปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนใน
รายวิชาบังคับตังแต่ชันปีที่ 2 ขึนไป แม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)
1.1.9 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชันปีที่ 1 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาออกจาการศึกษา ก่อนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
1.1.10 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี
1.1.10.1 มีปัญหาทางจิตเวชขันรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นเช่น โรคจิต
(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic
Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders
หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.10.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
1.1.10.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.10.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.1.10.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทังสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่
500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (Speech
Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน
(Sensor Neural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
1.1.10.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ
สถาบันนัน ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมี
ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
1.1.10.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. เงื่อนไขกำรสมัคร
2.1 ก่อนเข้าศึกษา ต้องทาสัญญากับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่
กาหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากสาเร็จ
การศึกษาแล้ว ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กาหนด
2.2 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป

-3* หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ตำมข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่ำจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
แล้วก็ตำม จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนิสิต

3. กำรสมัครเพื่อคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
3.3 พิมพ์ใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย (ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
มายังมหาวิทยาลัย)
3.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3.5 หากผู้สมัครทาการสมัครคัดเลือก เป็นผู้ที่รายงานตัวขึนทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
รหัส 65 เป็นผู้ที่มีชื่อใช้สิทธิ์อยู่ในระบบ mytcas และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2565 ตามโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว และผ่านการคัดเลือกในโครงการนี มหาวิทยาลัยจะ
ถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบนีเป็นโมฆะ
3.6 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดในประกาศทุกประการ
3.7 มหาวิทยาลัยบูรพาจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ในวันรายงานตัว (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก) หากตรวจสอบพบว่าหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัคร
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ หรือมีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัคร ผู้นันจะถูกตัดสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อไป

4. กำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก
4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
4.2 นาใบสมัครไปชาระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทาการไปรษณีย์ วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
(การชาระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จะต้องชาระไม่เกิน
เวลา 22.30 น.)
หมำยเหตุ - มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน

5. กำรตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร และข้อมูลกำรชำระเงิน
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงินทางเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 2 วันทาการ
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6. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
6.1 อิงตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจาปีการศึกษา 2565 คิดเป็นร้อยละ 80
6.2 คะแนนการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20
หมำยเหตุ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการ
เข้าเป็นนิสิต
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสินสุด

7. สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจำนวนรับเข้ำศึกษำ
รหัสสำขำวิชำ

สำขำวิชำ

10190101100101A0L0001 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

ชื่อปริญญำ

จำนวนรับ

พ.บ.

1

8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

9. กำรสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี
1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร
2) ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน หรือใบแสดงผลการเรียนอื่นที่เทียบเท่า ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
4) ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
5) ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
6) บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาผู้ให้กาเนิดหรือมารดาผู้ให้กาเนิด ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
7) ทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กาเนิดหรือมารดาผู้ให้กาเนิด ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
8) ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบิดาผู้ให้กาเนิดหรือมารดาผู้ให้กาเนิดที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
9) สาเนาหนังสือลาออกจากการศึกษา (ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564) จากการเป็นผู้ที่กาลัง
ศึกษาเกินชันปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐและรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
10) สาเนาหนังสือลาออกจากการศึกษา (ก่อนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565) จากการเป็นผู้ที่กาลังศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐและรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
11) ประวัติการฉีดวัคซีนของผู้สมัคร

-512) ภาพผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการสอบสัมภาษณ์ (โดยเขียนชื่อ- สกุล วันและเวลาตรวจ
บนอุปกรณ์แสดงผลตรวจ ATK และถ่ายภาพผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประจาตัวประชาชน)
13) ส่งเอกสารตามข้อ 1-12 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. มาที่อีเมลล์ :
med-ed@buu.ac.th หากไม่ส่งมาตามวันที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์

10. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้ำส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. กำรยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์
http://student.mytcas.com หากไม่ต้องการเข้าศึกษาไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

12. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13. เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
13.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขันสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
13.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ

14. กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
14.1 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 23-24 มิถุนำยน
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้าย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
14.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาและชาระค่าธรรมเนียม
ภายในวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นันสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
14.3 มหาวิทยาลัยบูรพาจะส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่ได้รายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว ไปยังสานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป
14.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อรายงานตัวเพื่อ
เข้าศึกษาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยสมบูรณ์”
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15. กำรชำระค่ำเล่ำเรียน
การชาระค่าเล่าเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2562 link เอกสาร : http://bit.ly/2mV1fGf

16. สถำนที่ศึกษำระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ศึกษาในระดับชันคลินิก
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
ศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร
(นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร)
นักวิชาการศึกษา

สมถวิล จริตควร
(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

