
  
 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
หมายเหตุ    1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

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

27 มิ.ย.-10 ก.ค.2561 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
- ธนาคารกรุงไทย 
- ที่ท าการไปรษณีย ์

27 มิ.ย.-11 ก.ค.2561 
ในเวลาเปิดท าการ
ของธนาคารและ 
ที่ท าการไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการช าระเงนิ 

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

หลังจากช าระเงิน 
ค่าสมัคร 3 วันท าการ 

- 

แก้ไขข้อมูลการสมัคร 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล 
การสมัครจากเว็บไซต ์
http://regservice.buu.ac.th/text/edit-
form.pdf  
แล้ว  FAX  มาที่เบอร์  0-3810-2721 

27 มิ.ย.-10 ก.ค.2561 - 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

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

19 ก.ค.2561 16.00  น. 

สอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย 

มหาวิทยาลยับูรพา  จังหวัดชลบุรี 21 ก.ค.2561 13.00 น.-16.00 น. 

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

23 ก.ค.2561 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อ 
เข้าศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 26 ก.ค.2561 - 

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


 
-ส าเนา- 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   0989   /2561 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559  เรื่อง  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการโควตาเครือญาติ 
แพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.75 
3.  เป็นผู้มีเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง  ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย  

หรือพ่ีน้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร 
4.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
5.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6.  ไม่มีความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเป็นอุปสรรค 
     ต่อการศึกษา  ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพ่ิมเติมได้ 

 

2. รหัสสาขา ช่ือสาขาวิชา และจ านวนที่รับ 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
01929210211 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 5 

 
3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
3.3  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย  และท่ีท าการไปรษณีย์  

ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
3.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
หมายเหต ุ ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีการช าระเงินครั้งสุดท้าย 
เป็นส าคัญ 
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4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 4.1  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)  
        (ท่ีไม่รวมสัดส่วนคะแนน O-NET)   ร้อยละ  30   
 4.2  ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT)   ร้อยละ  30 
 4.3  ผลคะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)  ร้อยละ  40 
 4.4  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 4.5  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  ต้องยินยอมเข้าร่วมโครงการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นท่ี ตามความร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือกลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนา     
ของตนเอง ตอบสนองความขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ     1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาก าหนด 

       2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชา 
ที่ก าหนดเท่านั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้  หากท าการ
สมัคร  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือกให้ 

    3.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจาก  GPAX  คะแนนความถนัดทั่วไป และผลคะแนนความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล าดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามจ านวนรับ  โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เป็นล าดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล าดับสุดท้ายของจ านวนรับแต่ละสาขาวิชา  (ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าล าดับ
สุดท้ายของจ านวนรับ  จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

     4.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ 
ในการรับเข้าเป็นนิสิต 

หมายเหตุ  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้รับประกาศไว้ หากผล 
การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะก าหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

5.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน  500  บาท  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
7.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. ตามสถานที่  ที่ปรากฏในท้ายประกาศ  พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว 
(3)  ใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT 
(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
(5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
(6)  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความเป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง 
(7) เอกสารที่แสดงว่าเครือญาติมีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  เช่น ใบประกอบโรคศิลปะ    

ใบอนุญาตเปิดสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย  ใบรับรองว่ามีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่ออกโดย
หน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาชีพ  เป็นต้น   

(8) ส าเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 
 
8.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที่  23 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

9.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา  และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

9.2  ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

9.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ  (9.2)  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 

http://e-admission.buu.ac.th/
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10.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่  26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏ 
ในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ.  2561 

 
             (ลงชื่อ)              วิมลรัตน์  จตุรานนท์ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดมีหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          ส าเนาถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินาค 
  (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
        นักวิชาการศึกษา 
 

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

