
 
 
 

 
 
         

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ   
มหาวทิยาลัยบรูพา ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มบ. 1 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

 
 

ใบสมคัรสอบคดัเลือก 
บคุคลเข้าศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลัยบรูพา  ประจาํปีการศึกษา  2556 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชีแ้จง : โปรดกรอกข้อความ โดยพิมพ์หรอืเขียนด้วยตัวบรรจงในช่องว่าง และทําเครือ่งหมาย ในช่อง   
และกรอกตัวเลขในช่อง          

ชาย           หญิง ช่ือผู้สมัคร………………….……………….………..นามสกุล ………………….………………....…………. 
เลขประจําตัวประชาชน                  -                         -     -                        -     -         -        
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที…่……หมู่ที่…….…ซอย……………….…..………ถนน………….….……..ตําบล/แขวง………………........
อําเภอ/เขต…………………………….……….………….จังหวัด……………………………..…………….รหัสไปรษณีย์…………………...………..….
โทรศัพท…์……………………………...……โทรศัพท์มือถือ...………………………………………โทรสาร………..…………………………………….. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที…่……………หมู่ที…่…………..…ซอย…………………………..…..…ถนน…………………..….…..
ตําบล/แขวง……………….………........อําเภอ/เขต……………………………….…….……….จังหวัด…………………………………...…………….
รหัสไปรษณีย์………..….โทรศัพท์………………………...……โทรศัพท์มือถือ...………………………….………โทรสาร…………………….……. 
สถานภาพทางการศกึษา 
กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน…………………………..………………................................................ 
ตําบล/แขวง…....................................อําเภอ/เขต………………..…..….จังหวัด……….....……..............รหัสไปรษณีย์…………………...
โทรศัพท…์……………………….………….…………………..………โทรสาร……………..………..…………………………………………………………          

ผลการเรียนเฉลี่ย   (GPAX)          .. 
ผลการเรียน กลุ่มสาระ (GPA) 
 ภาษาไทย  .   .   คณิตศาสตร์         .... . 
 วิทยาศาสตร์               . .   สังคมฯ          . 
 ภาษาต่างประเทศ     . 

บิดาผู้ให้กําเนิด ช่ือ...................................................................................นามสกุล.................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน-    -    -    -    -    -    -  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ซอย.....................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์………...…โทรศัพท์………..….……………...โทรศัพท์มือถือ....................................โทรสาร……………….………………… 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่.............หมู่ที่..................ซอย...........................ถนน................................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................................................
รหัสไปรษณีย์…….……..…โทรศัพท์………..….………...โทรศพัท์มือถือ................................โทรสาร…………………….……..………… 
มารดาผู้ให้กําเนิด ช่ือ...................................................................................นามสกุล................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน-               -                                -              -    
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ซอย.....................................ถนน............................................
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์……….…..…โทรศัพท์……………....….……...โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร…………………………… 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ซอย...............................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์……...….…โทรศัพท์………..….……………...โทรศัพท์มือถือ..............................โทรสาร…………………….………………… 
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ผู้ปกครองที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด     บิดาผู้ให้กําเนิด     มารดาผู้ให้กําเนิด    

  ผู้ปกครอง (กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) 
ช่ือ...................................................................................................นามสกุล............................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                                -              -  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ซอย.....................................ถนน............................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์……….……..…
โทรศัพท…์……..….……………...โทรศัพท์มือถอื................................................โทรสาร………………………………………….…………… 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ซอย...............................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์…….….……..…โทรศัพท…์……..….……………...โทรศัพท์มือถือ.............................โทรสาร………………………………… 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลงัพบว่า 
ข้อมูลเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธ์ิการพิจารณารับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา    
 ข้าพเจ้า             อนุญาต             ไม่อนญุาต  ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 

 

ลงช่ือผู้สมัคร........................................................................  
 
        วันที่...........เดือน......…………….พ.ศ. ……..…………. 
 
หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดง GPAX และ GPA กลุม่สาระ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร  บิดาผู้ให้กาํเนิดหรือมารดาผู้ให้กําเนิด  ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 
4. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดาผู้ให้กําเนิดหรือมารดาผู้ให้กําเนิด   ที่รับรองสาํเนาถูกต้อง 
5. สําเนาการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล  ที่รับรองสําเนาถูกต้้อง (ถ้้ามี) 
6. ธนาณัติค่าสมัครสอบจํานวน  500  บาท  (สําหรบัผู้สมัครทางไปรษณีย์) 
7. ซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวเอง  (ซองขนาด  C5  สีครีม ขนาด 62×229 มม. เท่ากับขนาด  A4 พับครึ่ง)        
    (สําหรบัผูส้มัครทางไปรษณยี์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏทินิการรบัสมัครสอบคดัเลือกบคุคลเขา้ศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยับรูพา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
การดาํเนินการ สถานที่ / ผู้รบัผดิชอบ วัน / เดือน / ป*ี เวลา 

๑. ดาว์นโหลดใบสมัครหรือขอรับ
ใบสมัครสอบได้ที่กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา 

Website : www.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th 

๑ ส.ค. – 28 ก.ย. ๒๕๕๕  

๒. การรับสมัคร 
๒.๑  สมัครทางไปรษณีย์* 

๑ ส.ค. – 21 ก.ย. ๒๕๕๕ 
ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ัน ๑ 
(อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

29 – 30 ก.ย. ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒.๒  การสมัครด้วยตนเอง 

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  รองเท้าแตะ) 

๓. ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ 
Website : www.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th 

19 ต.ค. ๒๕๕๕ ๑๖.๓๐ น. 

๔. สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ต.ค. ๒๕๕๕ ตามประกาศ 
๕. ประกาศผลการสอบข้อเขียน 
(มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
และตรวจร่างกาย) 

Website : www.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th 

๙ พ.ย. ๒๕๕๕ ๑๖.๓๐ น. 

๖. ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทรสาร ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๗  และ 
E-mail: med@buu.ac.th 

ภายในวันที่ 
๑๖ พ.ย. ๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

๗. สอบสัมภาษณ์ 
และตรวจร่างกาย 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕ ตามประกาศ 

๘. ประกาศผลขั้นสุดท้าย 
Website : www.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ ๑๒.๐๐ น. 

๙. การรายงานตัว 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ัน ๑ 
(อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
ปฏทินิการรบัสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

หมายเหตุ  *    ส่งธนาณัติ  โดยสั่งจ่าย  ปท.ฝ.มหาวทิยาลัยบรูพา  ในนาม 
  ผู้อํานวยการกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา 
  มหาวทิยาลัยบรูพา  ต.แสนสุข 
  อ.เมือง  จ.ชลบรุี  ๒๐๑๓๑ 
 

http://www.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/


 

-สําเนา- 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0563   / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

-------------------- 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕5  มหาวทิยาลัยบูรพา
จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. คณุสมบตัิของผู้สมคัร 

๑.๑ ผู้สมัคร  หรือบิดาผู้ให้กําเนิด หรือมารดาผู้ให้กําเนิด มทีีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน  ๙  จังหวัด
ดังต่อไปนี้  คือ  สมุทรปราการ  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี   
และสระแก้ว  ไม่น้อยกว่า ๓  ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน  นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ก่อนวันที่ ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๑.๒ วุฒิการศึกษา 
๑.๒.๑ เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือ 
๑.๒.๒  กําลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 
๑.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว 
๑.๔ ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาเกินชั้นปีที่ ๑ ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบ 

การคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษา
ก่อนวันยื่นใบสมัคร  (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ ๑  จะถือว่าศึกษาในชั้นปี 
ที่เกินชั้นปีที่ ๑) 

๑.๕ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  และปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือความพิการอันเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วย  อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง  อุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

/๑.๕.๑ มีปัญหา... 
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๑.๕.๑ มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต 
(Psychotic Disorders)  โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders)  โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic 
Disorders)  โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders)  โดยเฉพาะ  Antisocial Personality 
Disorders  หรือ  Borderline Personality Disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ    อันเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑.๕.๒ เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง  ต่อผู้ป่วย  หรือส่งผลให้
เกิดความพิการอย่างถาวร  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑.๕.๓ เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง       
ต่อผู้ป่วย  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑.๕.๔ มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

๑.๕.๕ มีความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑.๕.๕.๑  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
๑.๕.๕.๒  ระดับการมองเห็นในตาข้างดี  ไม่น้อยกว่า  ๖/๑๒  หรือ  ๒๐/๔๐ 

๑.๕.๖ มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง  โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่  ๕๐๐ – ๒,๐๐๐  
เฮิรตซ์  สูงกว่า  ๔๐  เดซิเบล  และความสามารถในการแยกแยะคําพูด  (Speech Discrimination Score)  
น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensor Neural Hearing 
Loss) 

๑.๕.๗ โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งนี้  อาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
โรค  หรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละกรณี  ตรวจเพิ่มเติมได้ 

๑.๖ เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา  ตามคุณสมบัติ     
ที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือน  การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ 

๑.๗ ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทําสัญญาผกูพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  คือ เป็นสัญญาที่กาํหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ  โดยต้องทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี
ติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  แต่ไม่ได้ผกูพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการ  หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ 

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ  ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๗  ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือให้ข้อมูล     
อันเป็นเท็จ  หรือ  จงใจปกปิดข้อมูล  ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้  และแม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตแล้วก็ตาม  จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต 

 
 
 

 
/๒. ค่าใช้จ่าย... 
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2. ค่าใช้จ่ายในการสมคัรสอบ  มีดังนี้ 
ค่าสมัครสอบคัดเลือก   ๕๐๐   บาท 
 

ในการส่งใบสมคัรสอบทางไปรษณีย์  ให้สง่ค่าสมัครเปน็ธนาณตัติามอัตราที่ระบุข้างต้น  โดยสั่งจ่าย 
ปท.ฝ.มหาวทิยาลัยบรูพา ในนาม ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลัยบรูพา      
ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบรุี  ๒๐๑๓๑  ภายในวันที่ ๒1  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  (ถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ)   
 
3. การรบัสมัครคดัเลือกเข้าศึกษา 

3.1 หลักฐานประกอบใบสมัครคัดเลือก 
3.1.1  กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
         ๓.๑.๑.1  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  เป็นภาพสีหรือขาวดํา  และ 

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๔  รูป  (ที่ถ่ายครั้งเดียวกัน)  โดยติดในใบสมัครคัดเลือก   
๑  รูป  และอีก  ๓  รูป  แนบมาเพื่อติดในบัตรที่นั่งสอบ โดยเขียน ช่ือ – นามสกุล ด้านหลังให้ชัดเจน 
                    ๓.๑.1.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ ๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  (ปพ.๑:๔)  ที่แสดงผลคะแนนเฉลีย่สะสม  ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ภาคปลาย
รวม  ๔  ภาคเรียน  หรือ  ๖  ภาคเรียน  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาหลักสตูรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้น 
ที่ ๔  มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ แล้ว   หรือใบแสดงผลการเรยีนอื่นที่เทียบเท่า 

          ๓.๑.1.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ของผู้สมัคร  และบิดาผู้ให้กําเนิดหรือมารดา 
ผู้ให้กําเนิด ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

          ๓.๑.1.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้สมัคร  และบิดาผู้ให้กําเนิดหรือมารดาผู้ให้กําเนิด  
ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

          ๓.๑.1.๕  สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๔  ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันที่ 
เรียนอยู่ก่อนวันสมัคร          

          ๓.๑.1.๖  สําเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  ที่รับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
 
3.1.2  กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ 
         ๓.๑.2.1  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  เป็นภาพสีหรือขาวดํา  และถ่าย

มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๔  รูป  (ที่ถ่ายครั้งเดียวกัน)  โดยติดในใบสมัครคัดเลือก   
๑  รูป  และอีก  ๓  รูป  แนบมาเพื่อติดในบัตรที่นั่งสอบ โดยเขียน ช่ือ – นามสกุล ด้านหลังให้ชัดเจน 
                   ๓.๑.2.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ ๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  (ปพ.๑:๔)  ที่แสดงผลคะแนนเฉลีย่สะสม  ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ภาคปลาย 
รวม  ๔  ภาคเรียน  หรือ  ๖  ภาคเรียน  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาหลักสตูรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้น 
ที่ ๔  มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ แล้ว   หรือใบแสดงผลการเรยีนอื่นที่เทียบเท่า 
 
 

/3.1.1.3.  สาํเนาบัตร… 
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๓.๑.2.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ของผู้สมัคร  และบิดาผู้ให้กําเนิดหรือมารดา 
ผู้ให้กําเนิด ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

          ๓.๑.2.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้สมัคร  และบิดาผู้ให้กําเนิดหรือมารดาผู้ให้กําเนิด  
ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

          ๓.๑.2.๕  สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๔  ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบัน 
ที่เรียนอยู่ก่อนวันสมัคร          

          ๓.๑.2.๖  สําเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  ที่รับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
        ๓.๑.2.7  ค่าสมัครสอบจํานวน  500  บาท  โดยส่ังจ่ายธนาณัติในนาม  ผู้อํานวยการ 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปท.ฝ.  มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131
ภายในวันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2555   (ทางมหาวิทยาลัยไม่ขอรับต๋ัวแลกเงินและเช็คทุกกรณี) 
             ๓.๑.2.8  ซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวเอง  (ซองขนาด  C5  สีครีม ขนาด 62×229 มม. 
เท่ากับขนาด  A4 พับครึ่ง)  โดยไม่ต้องติดแสตมป์   
 

หมายเหต ุ  -  เอกสารทุกอยา่งให้ส่งเป็น  EMS  ด่วนพิเศษ  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย 
    -  เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
    -  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยบูรพา 

จะไม่พิจารณาการรับสมัคร 
 

3.2 การกรอกใบสมัคร 
๓.๒.๑  ติดรูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  ในกรอบสี่เหลี่ยม มุมบนด้านขวามือของใบสมัครคัดเลือก 
๓.๒.๒  ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง   ที่แสดงสถานภาพเพศชาย หรือหญิงของผู้สมัคร 
๓.๒.๓  กรอก  ช่ือ – นามสกุลของผู้สมัคร  เลขประจําตัวประชาชน  ๑๓  หลัก  ด้วยตัวบรรจง 
         ให้ชัดเจน 
๓.๒.๔  กรอกรายละเอียดที่อยู่  ที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
๓.๒.๕  กรอกรายละเอียดสถานภาพทางการศึกษา  ระบุช่ือโรงเรียน  ให้ชัดเจน 
๓.๒.๖  ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความกรณี อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต 
         ให้เปิดเผยข้อมูล 
๓.๒.๗  ผู้สมัครลงชื่อ และลงวันที่ เดือน พ.ศ.  ในส่วนท้ายของใบสมัคร 

3.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ 
๓.๓.๑  ดาวน์โหลดใบสมคัร   

ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา  www.buu.ac.th  และเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล 
การศึกษา  http://regservice.buu.ac.th 

๓.๓.๒  กรณีย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
สมัครด้วยตนเอง  พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  (รายละเอียดในข้อ  3.1.1)  

ระหว่างวันที่  29-30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ัน ๑  (อาคาร ภปร.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  (โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  หรือชุดสุภาพ  (กางเกงยีนส์  เสื้อยืด รองเท้าแตะ   
ไม่ให้สมัคร 

/3.3.3  กรณย่ืีนใบ... 
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๓.๓.๓  กรณีย่ืนใบสมัครทางไปรษณีย์   
 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  (รายละเอียดในข้อ  3.1.2) รวมทั้งธนาณัติค่าสมัครสอบ
จํานวน  ๕๐๐  บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติ  ปท.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา  ในนาม  ผู้อํานวยการกองทะเบียน 
และประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑  ไม่เกินวันที่   
๒1  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ) 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว  จะดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานออกบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.๒)  ซึ่งถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบด้วย 

       

ผู้สมัครจะต้องเก็บบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.๒)  ไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ   
หากบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือกสูญหาย  จะหมดสิทธิ์ในการสอบ 
 
4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและวันเวลาการสอบคัดเลือก 

4.1 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
๑) GPAX      ร้อยละ  ๕  
๒) GPA กลุ่มสาระ     ร้อยละ  ๕ 

- วิทยาศาสตร์    ร้อยละ  ๑ 
- คณิตศาสตร์    ร้อยละ  ๑ 
- ภาษาไทย    ร้อยละ  ๑ 
- สังคมฯ    ร้อยละ  ๑ 
- ภาษาต่างประเทศ   ร้อยละ  ๑ 

๓) คะแนนสอบข้อเขียน    ร้อยละ  ๙๐ 
- ฟิสิกส์     ร้อยละ  ๑๘ 
- เคมี      ร้อยละ  ๑๘ 
- ชีววิทยา    ร้อยละ  ๑๘ 
- คณิตศาสตร์    ร้อยละ  ๑๘ 
- ภาษาอังกฤษ    ร้อยละ  ๑๘ 

๔) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

4.2 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  วันเวลา และสถานที่ที่สอบ 
รหสัวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ เวลาทีส่อบ สถานทีส่อบ 
หมวดวิชาข้อเขียน (๐๑ – ๐๒) 

๐๑ ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  27 ต.ค. ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา 
๐๒ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  27 ต.ค. ๒๕๕๕ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา 
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4.3 รายละเอียดของวิชาที่สอบคัดเลือก 
วิชาข้อเขียน 

 เน้นเนื้อหาในหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่  4-6  ภาคต้น  (5  ภาคเรียน)  ในวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 
5. จํานวนที่รับสมัคร 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  คณะแพทยศาสตร์เปิดรับนิสิต  จํานวน ๔๘ คน 
 
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  (มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย) 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ในวันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 
ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา  www.buu.ac.th  เว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา http://regservice.buu.ac.th  และเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์  http://med.buu.ac.th 
 
7. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวัน  เวลา และสถานที่ที่ปรากฏในท้ายประกาศ 
 
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้     
ตามรายละเอียดในข้อ 6. 
 
9. หลักเกณฑ์ทั่วไป 

๙.๑ ในกรณีทีม่ีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแล้ว  ผู้นั้นไม่มาแสดงตน 
ตามวันและเวลาที่กําหนด  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา  ซึ่งมผีลใหห้มดสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
ในรอบต่อ ๆ ไป 

๙.๒ ภายหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณแ์ละตรวจร่างกายไปแล้ว  และม ี
ผู้สละสทิธ์ิ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพิ่มเติม
(ประกาศรับรอบที่  ๒  และรอบต่อ ๆ ไป)        

๙.๓ มหาวิทยาลัยบูรพาจะส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  เพื่อตัดสิทธ์ิ 
ในระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง  (Admissions)  และระบบการรับตรง  
(Direct Admissions)  ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

/9.4  มหาวิทยาลัย... 

http://www.buu.ac.th/


 

-7- 
 

๙.๔ มหาวิทยาลัยบูรพาจะส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต       
ไปยังคณะแพทยศาสตร์สถาบันอื่น ๆ  เพื่อตัดสิทธ์ิในระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 
สถาบันอื่น ๆ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖         

๙.๕ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสดุท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิ
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและเข้้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามท่ีปรากฏ 
ในประกาศ 

๙.๖ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า “มีศักด์ิและมีสิทธ์ิเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์” 

๙.๗ มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียน 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการ ในส่วนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
10. การรายงานตัว  

๑๐.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต จะต้องนําหลักฐานต่าง ๆ (ตามข้อ ๑๑)  มารายงานตัวต่อ 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  และชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐.๒ หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวและชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในวันที่  ๖  ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ในเวลาที่กําหนด  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิการเข้าเป็นนิสิต  
 
11. หลักฐานที่ต้องนําไปย่ืนในวันรายงานตัว  

๑๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกต้อง 
๑๑.๒ ใบ  ปพ. ๑:๔  หรือใบแสดงผลการเรียนอื่นที่เทียบเท่า  ฉบับจริง  และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกต้อง 
๑๑.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  ฉบับจริง และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกต้อง 
๑๑.๔ ใบเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกต้อง 
๑๑.๕ รูปถ่ายติดบัตรแต่งเครื่องแบบนิสิต หรือสวมเสื้อเชิ้ตขาว (ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียน) หรือชุด 

    สากลนิยม  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๔  รูป  ที่ถ่ายครั้งเดียวกัน  เป็นรูปสี 
11.6 ผู้ที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชลบุรี  จะต้องย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน 

ของมหาวิทยาลัย  (บ้านเลขที่  169  ถนนลงหาดบางแสน  ตําบลแสนสุข  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   
รหัสไปรษณีย์  20131)  โดยแจ้งขอย้ายจากภูมิลําเนาของตนเองเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาและส่ง 
ใบแจ้งย้ายออกจากภูมิลําเนาเดิมให้งานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต  ในวันที่  1-7  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2556  (ในวันทํางานปกติ) 
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12. สถานที่เรียนระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖) 
สถานที่เรียนระดับคลินิก (ช้ันปีที่ ๔ – ๖)  เรียนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

สภากาชาดไทย  จังหวัดชลบุรี  หรือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการที่คณะแพทยศาสตร์แต่งต้ังขึ้น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     31     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
     (ลงช่ือ)                         เสรี  ชัดแช้ม 
              (รองศาสตราจารย์เสรี  ชัดแช้ม) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
         สําเนาถูกต้อง 
 
(นางสาวเสาวณีย์  สําราญสขุ) 
 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
ข้อแนะนาํในการสอบ 

 
การสอบข้อเขียน 
 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบดังนี้ 

1. ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา 
2. ดินสอ ๒B 
3. ยางลบดินสอ 
 

การเขียนและระบายข้อความลงในกระดาษคําตอบ 
1. ช่องที่ให้กรอกข้อมูล  เช่น  ช่ือ  นามสกุล  ให้กรอกด้วยปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา 
2. ในช่อง  ให้ใช้ดินสอ  ๒B  ระบายให้เต็มวง  หากต้องการระบายช่องวงกลมอื่นให้ลบช่องนั้นด้วย

ยางลบให้สะอาดก่อนแล้วจึงระบายช่องที่ต้องการ 
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งกระดาษคําตอบ 
 

อุปกรณ์ที่ห้ามนําเข้าห้องสอบ 
1. ไม้บรรทัดที่มีสูตรช่วยคํานวณ 
2. อุปกรณ์ช่วยจําต่าง ๆ  อาทิ  บันทึก  หรือหนังสือ 
3. อุปกรณ์ในการคํานวณทุกชนิด 
4. โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร 
5. อุปกรณ์อื่นใด ที่ใช้ทุจริตในการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
ข้อปฏบิตัใินการสมคัรสอบ 

 
เนื่องจากการรับสมัครสอบประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  นี้จะกระทําโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็น 

ที่แน่นอนว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอย่างใด  จึงขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนเตรียมเอกสารการสมัครสอบของตน 
อย่างรอบคอบดังต่อไปนี้ 
1. ก่อนการสมัครสอบ 

๑.๑ การเตรียมเอกสารก่อนการสมัคร 
ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก (มบ.๑)  ได้จากเว็บไซต์กองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  (http://regservice.buu.ac.th)  หรือขอรบัใบสมัครจาก 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการสมัครสอบจะต้องเตรียมสิ่งต่าง ๆ  ต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ ใบสมัครคัดเลือก (มบ.๑)  โดยปฏิบัติดังนี้ 
a. กรอกข้อความต่าง ๆ  ตามความเป็นจริงด้วยหมึกสีน้ําเงิน  หรือสีดําอย่างชัดเจน

ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง  และเซ็นชื่อผู้สมัครในใบสมัครด้วย 
b. ทําเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ตามความเป็นจริงด้วยหมึกอย่างครบถ้วน 
c. ติดรูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

นับถึงวันสมัคร  โดยเขียนช่ือ – นามสกุล  ด้านหลังให้ชัดเจนและถูกต้อง 
๑.๑.๒ รูปถ่ายที่มีขนาดและชนิดเดียวกับที่ติดในใบสมัคร (มบ.๑)  อีก ๓ รูป โดยเขียนชื่อ – 

นามสกุล  ด้านหลังให้ชัดเจนและถูกต้อง 
๑.๑.๓ วุฒิบัตรการศึกษา 

๑) ผู้สมัครสอบจะต้องนําวุฒิบัตรการศึกษฉบับจริง  พร้อมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกต้อง  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๒) ผู้ที่กําลังศึกษาในปีสุดท้าย  ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองการศึกษาโดยสถานศึกษา 
เป็นผู้ออกให้ 

๑.๒   การกรอก มบ.๑ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกระหว่างสมัครสอบ ต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อกับผู้สมัคร

สอบได้โดยรวดเร็วที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นโดยทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 
 
2. การสมัครสอบ 

๒.๑   การสมัครสอบด้วยตนเอง 
๒.๑.๑ เมื่อผ่านการตรวจความเรียบร้อยของชุดใบสมัครสอบแล้ว  ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นชุดใบ

สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ช่ือ – นามสกุล  เพศ  ตามท่ีปรากฏในใบสมัคร (มบ.๑)  
ข้อมูลจะปรากฏในจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง 

เมื่อถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะพิมพ์บัตรเข้าสอบ (มบ.๒) ให้ผู้สมัครสอบ บัตรนี้มี ๔ ส่วน  
แต่ละส่วนมีข้อมูลเหมือนกัน ได้แก่ ช่ือ–นามสกุล ของผู้สมัครสอบ เลขที่นั่งสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

๒.๑.๒ เมื่อได้รับบัตรเข้าสอบ (มบ.๒)  จากเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์แล้ว  ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติ
ดังนี้ 

/1)  ชําระเงิน... 
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๑) ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จํานวน  ๕๐๐  บาท  เจ้าหน้าที่รับเงิน 
จะเซ็นชื่อในบัตรส่วนแรกด้านซ้ายซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงินด้วย 

๒) ให้เจ้าหน้าที่ติดรูปลงในบัตรเข้าสอบ  (มบ. ๒)  รวม ๓ ส่วน 
๓) เซ็นชื่อลงในบัตรเข้าสอบ (มบ.๒)  ให้ครบทั้ง ๓ ส่วน 
๔) ผู้สมัครสอบเขียนเลขที่นั่งสอบลงในใบสมัครสอบ (มบ.๑)  เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะเก็บ

รักษาใบสมัคร (มบ.๑)  ไว้พร้อมหลักฐานการสมัคร 
๕) ผู้สมัครสอบจะได้รับบัตรเข้าสอบ (มบ.๒)  ส่วนแรกด้านซ้ายเท่านั้น  เพื่อใช้ในการ

เข้าสอบและติดต่อเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาไว้ 
๒.๑.๓ เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  ผู้สมัครสอบจะได้รับเอกสารเฉพาะบัตรเข้าสอบ  

(มบ.๒)  ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบด้วย  ถ้าหากบัตรเข้าสอบสูญหายจะหมดสิทธิ์ในการสอบ 
๒.๒ การสมัครสอบทางไปรษณีย์ 

๒.๒.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องส่งใบสมัครสอบและหลักฐานต่าง ๆ  รวมท้ังค่าสมัครสอบ  
จํานวน ๕๐๐ บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติ  ปท.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา  ในนาม  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑   

๒.๒.๒ ติดรูปถ่ายในใบสมัคร  ๑  รูป  และเตรียมรูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว จํานวน ๓ รูป เขียน
ช่ือ – นามสกุลไว้ด้านหลังรูปส่งมาพร้อมหลักฐาน  เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจหลักฐาน  และออก
บัตรเข้าสอบ (มบ.๒)  มหาวิทยาลัยจะจัดส่งบัตรเข้าสอบให้ผู้สมัครตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้จ่าหน้าซอง 

๒.๒.๓ ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลในบัตรเข้าสอบให้ถูกต้อง  และลงนามในลายเซ็นผู้สมัคร
ในบัตรเข้าสอบ  ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมาที่  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
3. ภายหลังการสมัคร 

๓.๑ เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยจะประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่  19  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา  www.buu.ac.th  และเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา  http://regservice.buu.ac.th  เวลา ๑๖.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ขอให้ผู้สมัครสอบทําความเข้าใจกับ
แผนผังที่นั่งสอบด้วยความรอบคอบ 

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องเก็บรักษาบัตรเข้าสอบ (มบ.๒)  ไว้มิให้สญูหาย  ต้องนําบัตรนี้ไปวางไว้ 
บนโต๊ะที่นั่งสอบ  เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ทุกขณะ  นอกจากนี้บัตรนี้ยังใช้ในการติดต่อกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 

๓.๓ ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ  ลงบนบัตรเข้าสอบ (มบ. ๒)  อย่างเด็ดขาด 
๓.๔ หากบัตรเข้าสอบ (มบ.๒) ชํารุดมาก  ให้รีบแจ้งที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑  ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการสอบ  
เพื่อให้ออกบัตรใหม่  โดยต้องเสียค่าทําใบแทนบัตรเลขที่นั่งสอบใหม่  ฉบับละ  ๒๐  บาท 
 
 

ถ้าหากผู้สมัครสอบไม่มบีัตรเขา้สอบแสดงต่อกรรมการคุมสอบ  จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 
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กองทะเบยีนและประมวลผลการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยบรูพา 

169  ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุร ี20131 
โทรศัพท์:  0-3810-2643    โทรสาร:  0-3839-0441 

    ตั้งแต ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยบูรพา  

จะปรับเปลี่ยนเวลา ภาคการศึกษา ทุกระดับ ทุกหลักสูตร  

ทุกชั้นป ใหสอดคลองกับ ระบบสากล และ ประชาคมอาเซียน 
     

    โดย จะเริ่มต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2557   
จะเปดกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
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