
-ส ำเนำ 
- 

 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศกึษา 2560 

 

 
หมายเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 60 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี                 
เวลา 

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
-  http://regservice.buu.ac.th 
-  http://e-admission.buu.ac.th 

3-12 ก.ค. 2560 - 

วิธีกำรช ำระเงิน 
- ธนำคำรกรุงไทย 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

3-13 ก.ค. 2560 
ในเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงิน 

http://regservice.buu.ac.th 
หลังจำกช ำระเงิน  

3 วันท ำกำร 
- 

แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล 
กำรสมัครจำกเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th/text/ 
edit-form1.pdf 
แล้ว  FAX  มำท่ีเบอร์  0-3810-2721 

3-13 ก.ค. 2560 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

-  http://regservice.buu.ac.th 
-  http://e-admission.buu.ac.th 

19 ก.ค. 2560 10.00  น. 

สอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  จังหวัดชลบุรี 24 ก.ค. 2560 13.00 น.-16.00 น. 

ประกำศผลขั้นสุดท้ำย 
-  http://regservice.buu.ac.th 
-  http://e-admission.buu.ac.th 

26 ก.ค. 2560 10.00 น. 

รำยงำนตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 1 ส.ค. 2560 - 

http://regservice.buu.ac.th/
http://e-admission.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://e-admission.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://e-admission.buu.ac.th/


-ส ำเนำ- 
 

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   0409    /2560 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

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

  ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2555  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต และหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 โดยกำรรับสมัคร  
ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนกำรเรียนสำยวิทย์–คณิต  
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ 2.75 
3.  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  ไม่มีควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำเป็นอุปสรรค 
     ต่อกำรศึกษำ  ทั้งอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพ่ิมเติมได้ 

 

2. รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา และจ านวนที่รับ 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
อ 1001 สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย พท.บ. 10 
อ 1002 สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 15 

 
3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครและกรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์งำนรับเข้ำศึกษำ
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ระหว่ำงวันที่ 3-12 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2560 
 3.2 น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และที่ท ำกำรไปรษณีย์  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 3-13 กรกฎำคมพ.ศ. 2560 
 

หมายเหต ุ   ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง  1  สาขาวิชา เท่านั้น 
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4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

  (1)  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  (GPAX)  6  ภำคเรียน 
          (ท่ีไม่รวมสัดส่วนคะแนน O-NET)   30%   
  (2)  ผลคะแนนควำมถนัดทั่วไป (GAT)   30% 

(3)  ผลคะแนนควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ (PAT2)  40% 
(3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย   ผ่ำน / ไม่ผ่ำน  

 
หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้  หำกท ำกำร
สมัคร  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำคัดเลือกให้ 

    3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก  GPAX  คะแนนควำมถนัดทั่วไป และผลคะแนนควำมถนัด
ทำงวิทยำศำสตร์ ให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ตำมจ ำนวนรับ  โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เป็นล ำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ  (ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าล าดับ
สุดท้ายของจ านวนรับ  จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

     4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

หมายเหตุ  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัย 
จะพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้  
มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้ หำกผล 
กำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

5.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
เวลำ  10.00 น. เป็นต้นไป 
 
7.  การสอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2560   
ตั้งแต่เวลำ 13.00 น.-16.00 น. ตำมสถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ   
(3)  ใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT 
(4)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(5)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 
8.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที่  26 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2560 เวลำ  10.00 น. เป็นต้นไป 
 
9.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

9.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ  และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

9.2  ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

9.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (9.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
10.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  1 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏ 
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 

 
 
 

 

http://e-admission.buu.ac.th/
http://smartreg.buu.ac.th/
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11. ปฐมนิสิตนิสติใหม ่
 11.1 ปฐมนิเทศนิสิตรวม วันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธ ำรง บัวศรี 
 11.2 ปฐมนิเทศคณะ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง N3207 อำคำรอนุรักษ์  
คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 
12.  เปิดภาคการศึกษา 
 มหำวิทยำลัยบูรพำ  เปิดภำคกำรศึกษำวันที่  7  สิงหำคม พ.ศ. 2560 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  28  มิถุนำยน  พ.ศ.  2560 

 
          (ลงชื่อ)            ไชยวิทย์  ธนไพศำล 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศำล) 
                        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                        ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 

 
            ส ำเนำถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 
 


