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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   ๐๑๓๔/๒๕๖๐ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ  ระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (โควตำเครือญำติแพทย์แผนไทย)   
------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตำเครือญำติ
แพทย์แผนไทย)  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  จึงประกำศคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตร
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตำเครือญำติแพทย์แผนไทย) โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัคร
ดังต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑.  ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย   สำยวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่ำที่มหำวิทยำลัย       
     รับรอง  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๖ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๒.๗๕ 
๒.  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
๓.  เป็นผู้มีเครือญำติทำงด้ำนกำรแพทย์แผนไทยสำยตรง  ได้แก่ บิดำ มำรดำ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือ 
     พ่ีน้องที่มบีิดำมำรดำเดียวกัน หรือลุง ป้ำ น้ำ อำ ที่มีบิดำมำรดำเดียวกันกับบิดำ มำรดำของ   
     ผู้สมัคร 
๔.  ไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
๕.  ไม่มีควำมพิกำรอ่ืนๆซึ่งมิได้ระบุไว้   ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค 
     ต่อกำรศึกษำ  ทั้งอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพ่ิมเติมได้ 

 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ๑.  GPAX      ร้อยละ  ๓๐  
 ๒.  GAT(ควำมถนัดทั่วไป)     ร้อยละ  ๓๐ 
 ๓.  PAT (PAT ๒ = วิทยำศำสตร์)    ร้อยละ  ๔๐ 
 ๔.  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย   ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
 ๕.  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ  ต้องยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรกระจำย
โอกำสทำงกำรศึกษำให้กับประชำชนในพื้นท่ี ตำมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
มหำวิทยำลัยบูรพำกับสถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือกลับไปปฏิบัติงำนในภูมิล ำเนำ     
ของตนเอง ตอบสนองควำมขำดแคลนก ำลังคนด้ำนสุขภำพในสถำนบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

/จ ำนวนที่รับ... 



๒ 
 
 

จ านวนที่รับ 
 รับจ ำนวนทั้งหมด  ๕  คน  
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 ๑.  ใบสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ 

๒.   ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ  ๑  ฉบับ  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๓.   ส ำเนำบัตรประชำชน   ๑  ฉบับ  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๔.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ๑  ฉบับ  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๕.   รูปถ่ำย  ๑ นิว้  จ ำนวน  ๓ รูป  (ถ่ำยไม่เกิน  ๖ เดือน)  
๖.   เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงควำมเป็นเครือญำติทำงด้ำนกำรแพทย์แผนไทยสำยตรง 
๗.   เอกสำรที่แสดงว่ำเครือญำติมีควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  เช่น ใบประกอบโรคศิลปะ    
      ใบอนุญำตเปิดสถำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  ใบรับรองว่ำมีควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์            
      แผนไทยที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรวิชำชีพ  เป็นต้น   

 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
๑.  ดำวน์โหลดใบสมัครที่  http://www.buu.ac.th หรือติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมที่ 

หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๒๔, ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๓๑ 
๒.  กำรสมัคร 
     ๒.๑ สมัครด้วยตนเอง  
       ยื่นใบสมัครที่ส ำนักงำนคณบดี อำคำรอนุรักษ์ ชั้น ๒ ห้อง N๓๒๐๘ คณะกำรแพทย์ 

แผนไทยอภัยภูเบศร  มหำวิทยำลัยบูรพำ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๓๑ มีนำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐  วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  พร้อมช ำระค่ำ
สมัครคัดเลือก จ ำนวน ๕๐๐  บำท   

     ๒.๒ สมัครทำงไปรษณีย์   
 ๒.๒.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำงๆ รวมทั้งเงินค่ำสมัครสอบ  จ ำนวน  ๕๐๐ บำท   

โดยสั่งจ่ำยธนำณัติ ปท.ฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑   
  ๒.๒.๒ จัดส่งตั้งแต่วันที ่๑ มีนำคม – ๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ถือวันประทับตรำไปรษณีย์
เป็นส ำคัญ) โดยส่งถึง คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๓๑ 
 ๓.  เงินค่าสมัครทั้งกรณีสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางไปรษณีย์  มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนให้     
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

/ประกำศรำยชื่อ... 



๓ 
 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย / สอบสัมภาษณ์   
 วันที่  ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐   ที่เว็บไซต์   http://www.buu.ac.th  หรือติดต่อสอบถำมที่
หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๖๒๔ 
 

สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย 
 วันที่  ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  และโรงพยำบำล 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันที่  ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหำวิทยำลัยบูรพำ   
และที่เว็บไซต์   http://www.buu.ac.th   
 

การรายงานตัว 
 ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
 

ประกำศ  ณ วันที่  ๑๖  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 (ลงชื่อ)         ไชยวิทย์  ธนไพศำล 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศำล) 
      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
      ผู้ปฏิบัติหน้ำทีอ่ธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
   

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

 

(นำงจุฬำลักษณ์   เทียนรุ่งรัศมี) 
นักวิชำกำรศึกษำ 

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

