
-ส ำเนำ- 

 
ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่                / 2565 
เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 3)  

หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม  
(กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
------------------------------- 

 ด้วยที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้ด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
ตรวจร่ำงกำย ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ 
ระบบรับตรงกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีกำรศึกษำ 2565  มำยังมหำวิทยำลัยบูรพำ นั้น 
  มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงขอด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยในรอบที่ 3 ตำมรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้  
1.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

1.1  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย 
และท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการประกาศ
รายช่ือต้องด าเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  1.2  ในกรณีที่มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยแล้ว ผู้นั้นไม่ส่งเอกสำรตำม
วันและเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ 
ระบบรับตรงกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 
 1.3  มหำวิทยำลัยบูรพำจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร หำก
ตรวจสอบพบว่ำหลักฐำนกำรสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมระเบียบกำรของกลุ่มสถำบัน
แพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย หรือมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 
หรือถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป 
 1.4 ภำยหลังจำกท่ีมีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยไปแล้ว หำกมีผู้สละ
สิทธิ์ ไม่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย หรือไม่ด ำเนินกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ        
จะด ำเนินกำรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต              
ในรอบ Direct Admission (TCAS รอบที่ 4) ต่อไป 
2.  จ านวนที่รับเข้าศึกษาและเงื่อนไขการเข้าศึกษา 
 2.1 โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  รับจ ำนวน  
32  คน 
 2.2 ก่อนเข้ำศึกษำ ต้องท ำสัญญำกับมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ก ำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติกำรให้เป็นไป
ตำมค ำสั่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และ/หรือค ำสั่งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิต
คณะแพทยศำสตร์ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำงๆ เป็นระยะเวลำ 
3 ปี หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ตำมระเบียบและเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ 
  * หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ     
จงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วก็ตาม  
จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต 
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3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
1) สอบสัมภำษณ์  ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
2) ตรวจร่ำงกำย  ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

 
4.  ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   

1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบสัมภำษณ์    จ ำนวน  1,000  บำท 
2) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจร่ำงกำย      จ ำนวน  1,145  บำท 

หมายเหตุ    มหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยให้แก่
ผู้สมัคร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
5.  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

5.1 มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ระบบรับตรงกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำร
หลักฐำนภำยในวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 18.00 น. ดังนี้ 
  1)  เอกสำร กสพท.01 ที่พิมพ์ออกจำกระบบรับสมัครของ กสพท. 
   2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน หรือใบแสดงผลกำรเรียนอ่ืนที่เทียบเท่ำ ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
  3)  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   4)  ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5)  ใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลของผู้สมัคร (ถ้ำมี) ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  

  6)  บัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำผู้ให้ก ำเนิดหรือมำรดำผู้ให้ก ำเนิด ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 7)  ทะเบียนบ้ำนของบิดำผู้ให้ก ำเนิดหรือมำรดำผู้ให้ก ำเนิด ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   8)  ใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลของบิดำผู้ให้ก ำเนิดหรือมำรดำผู้ให้ก ำเนิดที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
 9)  ส ำเนำหนังสือลำออกจำกกำรศึกษำ (ก่อนวันที่ 31 ตลุำคม พ.ศ. 2564) จำกกำรเป็นผู้ที่ก ำลัง
ศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐและรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)  
 10)  ส ำเนำหนังสือลำออกจำกกำรศึกษำ (ก่อนวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2565) จำกกำรเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำ
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐและรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 

5.2  หำกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ไม่ส่งเอกสำรหลักฐำน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดจะ
ถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ ซึ่งมีผลให้หมดสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในรอบต่อๆ ไป 

5.3  กรณีมีผู้สละสิทธิ์ มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกต่อไป ตำมรำยละเอียดข้อ 1.4 
5.4  กรณีที่มีผู้ไม่ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ ทำงมหำวิทยำลัยบูรพำ จะด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลรำยชื่อของ   

ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ไปยังกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อประสำนข้อมูลไปยังที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ต่อไป 

 
6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยไปยังกลุ่มสถำบัน
แพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อประสำนข้อมูลไปยังที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพ่ือด ำเนินกำร 
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ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต่อไป โดยผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในประกาศของทปอ. ถือว่า 
เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัย
จะท าการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
7.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา 

7.1  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 7 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป  

7.2  หำกผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียม ภายในวันที่   
วันที่ 7 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 
          7.3  ผูผ้่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำ
ศึกษำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ “มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์” 
 
8.  การช าระค่าเล่าเรียน 
  กำรช ำระค่ำเล่ำเรียนตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ แบบเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2562  link เอกสำร : http://bit.ly/2mV1fGf 
 
9.  สถานที่ศึกษาระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) 

 โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ศึกษำในระดับชั้น
คลินิกที่โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรมแพทย์ทหำรเรือ  
 
   ประกำศ  ณ  วันที่          พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
 
     ลงชื่อ     สมถวิล  จริตควร 
              (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

นำยศักดิ์ชำย  มุกดำเสถียร 

(นักวิชำกำรศึกษำ) 
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