
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่  0347 /2563 

เรื่อง ค าชี้แจงการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบท่ี 2) 

------------------------ 
 ต  ามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559        
ข้อ 7 (2) ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาจึงก าหนด
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

1. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหนึ่ง

ของค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารไดท้ี่              

https://reg.buu.ac.th เมน ู“ข้อมูลรายงานตัวออนไลน์” 
1.2 เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ https://smartreg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ก่อนเวลาปิดท าการของ
ธนาคาร และกรอกข้อมูลดังนี้ 
1.2.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว  
1.2.2 เลือกไม่จองหอพัก (ปีการศึกษา 2563 ยังไม่เปิดให้จองหอพัก) 
1.2.3 เฉพาะนิสิตที่เรียนที่ตั้งบางแสน ให้เลือก/ไม่เลือกลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า (บัตรทอง) โดยใช้สิทธิที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย 

(1) ใบก ากับการรายงานตัว เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(2) ค ารับรองผู้ปกครอง กรอกรายละเอียด แล้วให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อให้เรียบร้อย 
(3) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้รายงานตัว” 
(4) เอกสารขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 นิ้ว ใส่ชุดนิสิตของ

มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่มีเครื่องแบบมหาวิทยาลัยให้ใส่เสื้อเชิตสีขาว (ไม่ให้ใช้รูปชุดนักเรียน) 
(5) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม 
(6) แบบค าร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ (เฉพาะผู้ที่เลือกลงทะเบียนบัตรทอง)  

1.4 น า “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ช าระเงินระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ 
(1) ธนาคารกรุงไทย หรือ  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
(3) ธนาคารกสิกรไทย 
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้เก็บหลักฐานการช าระเงินฉบับจริงไว้กับตนเอง ไม่ต้องส่งให้

มหาวิทยาลัย (เม่ือช าระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 
 

1.5 จัด... 

 
 
 

 (ส ำเนำ) 



 

 
 
 

1.5 จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย 
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว คํารับรองผู้ปกครอง              

ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) เอกสารขอทําบัตรประจําตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)  
(2)  เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่  

a. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้สําเนาเอกสารหน้าแรก
ที่มีบ้านเลขทีแ่ละหน้าที่มีช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ) 

b. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2 ฉบับ 
c. สําเนาใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
d. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี) 

  (3)  กรณีเลือกลงทะเบียนบัตรทอง ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้พิมพ์แบบคําร้อง
ลงทะเบียนผู้มสีิทธิจากระบบ แล้วแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 
แล้วเย็บสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกับแบบคําร้อง  
  (4)  ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารเพ่ิมเติม (เฉพาะคณะที่ให้แนบตามเอกสารแนบ 1) 

 

1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเปน็ EMS ด่วนพเิศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย)  
ไม่เกินวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปที ่
 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา  
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรุ ี20131 
(วงเลบ็มุมซองดา้นล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”) 

 

 

2. การสละสทิธ์ิการเข้าศึกษา  
ผู้ที่ยืนยันสทิธ์ิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านระบบ TCAS แล้ว หากต้องการสละสิทธ์ิ 

การเข้าศึกษา จะต้องดําเนินการสละสิทธ์ิ ที่ https://mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด 

 

3. ข้อมูลสําหรบัผู้ที่มีสทิธ์ิเข้าศึกษาควรทราบ 
3.1 เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนเงินดังกล่าว 
3.2 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะได้ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแลว้ก็ตาม 
3.3 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนเปิดเรียน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) และให้ย่ืนใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) ฉบับจริง
ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาแลว้พร้อมสําเนา 1 ฉบับ ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ช้ัน 1 อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต โดยจะแจ้งกําหนดการยืน่ใหท้ราบภายหลัง 

3.4 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
3.5  ผู้ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันปฐมนิเทศ

นิสิตใหม ่จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตสมบูรณ ์ 
 
 

3.6 วัน... 
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3.6 วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2563 
3.7 มหาวิทยาลัยจะท าประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว โดยสอบถาม

เพ่ิมเติมข้อมูล ได้ที่กองกิจการนิสิต โทร. 038-102222 ต่อ 1511 
3.8  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  

ที่ https://goo.gl/e7iYb3 หรือ https://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
3.9  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใด

ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแม้ส าเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอน
ปริญญาบัตร โดยไม่อาจขอรับค่าธรรมเนียมใด ๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

3.10  หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 
 (1)  การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามข้อมูลได้ท่ีกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102715, 038-102718-27, 038-102721, 
038-102643 หรือ https://reg.buu.ac.th 

 (2)  หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน (https://affairs.buu.ac.th) 
 - หอพักนิสิตชาย โทร. 038-102222 ตอ่ 1527, 1542 
 - หอพักนิสิตหญิง โทร. 038-102222 ตอ่ 1536, 1539, 1541, 4118 
 - เฉพาะวันหยุด โทร. 038-102222 ต่อ 1512 
 (3)  หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 - หอพักนิสิตชาย โทร. 039-310000 ตอ่ 1726 
 - หอพักนิสิตหญิง โทร. 039-310000 ตอ่ 1727, 1720 
 (4)  หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร. 037-261559 ต่อ 1116 
 (5)  การช าระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157 
 (6)  การปฐมนิเทศนิสิต ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102536 
 (7)  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102533 
 (8)  ชุดพิธีการและเครื่องหมายนิสิต ติดต่อร้านค้าสวัสดิการ โทร. 038-102222 ต่อ 7908 
 (9)  การจัดการเรียนการสอน ติดต่อฝ่ายวิชาการของคณะที่สังกัด  
 โดยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ https://www.buu.ac.th เลือก “คณะ/หน่วยงาน” 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

 ประกาศ ณ วันที่   23   มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 (ลงชื่อ)            สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                 ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ส าเนาถูกต้อง 
 
 (นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม) 
 นักวิชาการศึกษา 
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ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 

วัน รายการปฏิบัติ 
29 - 30 เมษายน 2563 

(29 เม.ย. 63 ตั้งแตเ่วลา 09:00 น. เป็นต้นไป) 
 

 กรอกข้อมูล จองหอพัก ท่ี http://smartreg.buu.ac.th           
(เฉพาะนิสิตเรียนท่ีบางแสน ให้เลือก/ไม่เลือกลงทะเบียนบัตรทอง) 

 พิมพ์เอกสารจากระบบ 
29 - 30 เมษายน 2563 

 
ช าระเงินท่ีธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการช าระเงินไว้กับตนเอง  
ไม่ต้องสง่ให้มหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 5 พฤษภาคม 2563 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

13 พฤษภาคม 2563 
 

ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ 
 

หมายเหต ุค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ตรวจสอบได้ที่ https://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
 

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรอกข้อมูลที่ https://smartreg.buu.ac.th 
(29 - 30 เม.ย. 63) 

 

พิมพ์เอกสารจากระบบ ดังนี้  

1. ใบก ากับการ
รายงานตัว  

2. ค ารับรอง
ผู้ปกครอง 

3. ใบระเบียน
ประวัตินิสิต 

4. เอกสารขอท า
บัตรประจ าตัวนิสิต 

6. ใบแจ้งช าระเงิน           
ค่าธรรมเนียม 

ช าระท่ีธนาคาร 
(29 - 30 เม.ย. 63) 

เมื่อช าระแล้วให้เก็บเอกสาร  
การช าระเงินไว้กับนิสติเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่กองทะเบียนฯ (ไม่เกิน 5 พ.ค. 63) 
เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว ค ารับรองผู้ปกครอง เอกสารส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต  

ใบระเบียนประวัตินิสิต  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบ ปพ.1:พ และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล (ถ้ามี) 
๓. แบบค าร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เฉพาะผู้ที่เลือกลงทะเบียนบัตรทอง) 
๔. ใบรับรองแพทยห์รือเอกสารเพ่ิมเติม (เฉพาะคณะที่ก าหนด ดูตามเอกสารแนบ 1) 
 

ติดรูป  
(รูปใส่เสื้อเชิต
ขาวไม่ให้ใช้รูป
ชุดนักเรียน) 

 

5. แบบค าร้อง
ลงทะเบียนผู้มี
สิทธิ (เฉพาะผู้ที่
เลือกลงทะเบียน

บัตรทอง) กรอกให้ครบถ้วน
และให้ผู้ปกครอง

เซ็นชื่อ 

ติดรูปและเซ็นชื่อ 

แมคส าเนา
บัตรประชาชน

ติดค าร้อง 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว ส าหรับส่งไปรษณีย์ 

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ช่ือ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย ์ 
 

 ท่ีอยู่ผู้รับ 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 169 ถ.ลงหำดบำงแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 20131 
 
 
 
เอกสารการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
รหัสนสิิต  

ระดับปริญญาตร ีคณะ  

        

 

     

 



รายละ เอี ยด เอกสารรายงานตั วที่ ต้ อ งส่ ง ให้ มหาวิทยาลั ย  TCAS รอบ 2    

มหา วิทยาลั ยบู รพา   ปี ก ารศึ กษา  2563  
 
 

ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

1 คณะเภสัชศาสตร ์ - 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 1 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

2 คณะพยาบาลศาสตร ์ ให้ส่งผลตรวจตำบอดส ี
ในวันท่ีรำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

4 คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร ์

ให้ส่งผลตรวจตำบอดส ี
ในวันท่ีรำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

5 คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว 
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

6 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร ์
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

7 คณะวิทยาศาสตร์    
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

8 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ทุกสาขาวิชา) 

ให้ส่งผลตรวจตำบอดส ี
ในวันท่ีรำยงำนตัว  ยกเว้น 
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 
และดูที่หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี  
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

11 คณะศิลปกรรมศาสตร ์
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

12 คณะศึกษาศาสตร ์  
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

13 คณะโลจิสติกส ์(ทุก
สาขาวิชา) 
 

เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ   
ให้ส่งผลตรวจร่ำงกำยตำม 
แบบฟอร์มที่ให้ดำวน์โหลด 
ส่งผลตรวจในวันที่รำยงำนตัว  และดูที่
หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (ส่งเฉพาะสาขาวิทยาการเดินเรือ สาขาอื่นไม่ต้องส่ง

ใบรับรองแพทย์) 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

14 คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

15 วิทยาลัยนานาชาต ิ 
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

16 คณะสหเวชศาสตร ์
- สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
- สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 

 
ให้ส่งผลตรวจตำบอดส ีและ 
ผลเอ็กซเรย์ปอด ในวันท่ีรำยงำนตัว  
และดูที่หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี และผลเอ็กซเรย์ปอด 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

 คณะสหเวชศาสตร ์
- สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาพ 
- สาขาวิชาโภชนบ าบัด
และการก าหนดอาหาร 

 
ให้ส่งผลตรวจตำบอดส ี
ในวันท่ีรำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี  
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

17 คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร ์
วิทยาเขตจันทบุรี    
(ทุกสาขาวิชา) 

ทุกสำขำวิชำให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเขียน
เหตุผลในกำรศึกษำต่อในสำขำวิชำ        
ที่ผ่ำนกำรคดัเลือก (เขียนด้วยลำยมือ
ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ )    
เขียนควำมเรียง (essay) เป็นภาษาไทย 
ยกเว้น สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงธุรกิจ เขียนควำมเรียง 
(essay) เป็นภาษาอังกฤษ  
ให้ส่งเอกสำรวันท่ีรำยงำนตัว และดูที่
หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ควำมเรียงทีเ่ขียนด้วยลำยมือควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

18 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วิทยาเขตจันทบุร ี

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

19 คณะอัญมณ ี 
(ทุกสาขาวิชา) 

ให้ส่งผลตรวจตำบอดส ี
ในวันท่ีรำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหต ุ

1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ทีร่ะบุผลตรวจตำบอดสี  
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

20 คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
วิทยาเขตสระแก้ว  
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

21 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาเขตสระแก้ว   
(ทุกสาขาวิชา) 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวท่ีต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

22 โครงการจัดตั้ง “คณะ
บริหารธุรกิจ 
และพาณิชยศาสตร์”  
วิทยาเขตสระแก้ว 

ดูที่หมำยเหต ุ 1. ใบก ำกับรำยงำนตัว 
2. ค ำรับรองผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเซ็น) 
3. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำยและนิสิตลงชื่อ) 
4. เอกสำรขอท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส ำเนำเอกสำรหน้ำแรกท่ีมีบ้ำนเลขท่ี

และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่ม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลด้วย 

 
 

 

หมำยเหตุ  หำกมหำวิทยำลัยบูรพำตรวจสอบ พบว่ำ คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ 
   ในกำรรับเข้ำศึกษำ หรือมหำวิทยำลัยอำจเยียวยำให้เลือกในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ สำขำวิชำนั้นต้องมีที่นั่งว่ำงพอ 

 



รายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

คณะโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจําปการศึกษา 2563 

…………………………………………………… 

 ผูท่ีไดรับการประกาศช่ือวาเปนผูผานการคัดเลือก  มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  ใหไปตรวจรางกายและเอ็กซเรยท่ีโรงพยาบาลของ

รัฐบาล หรือโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง  โดยใหนําเอกสารน้ีไปใหแพทยผูตรวจกรอกผลการตรวจ  และลงนามเปน

หลักฐานพรอมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นของแพทยผูตรวจโรค สวนในขอ 1-2 ใหนักเรียนเปนผูกรอกขอความใหเรยีบรอย

และถูกตองทุกประการและนําเอกสารชุดน้ีสงคืนมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันสอบสัมภาษณ 

1.   ประวัติสวนตัว 

     ช่ือ – สกุล � นาย � นางสาว………………………………………………………………………….………………………………….(เขียนตัวบรรจง) 

     วัน เดือน ปเกิด.............................................จังหวัดท่ีเกิด.....................................รหัสประจําตัวสอบ ���������� 

2.   ประวัติการปวยในอดีตและปจจุบัน (สําหรับนักเรยีนกรอก) โดยทําเครื่องหมาย ลงใน � นักเรียนเคยมี หรือ  

      มีโรค อาการ และภาวะการเจ็บปวยดังตอไปน้ีหรือไม (โปรดตอบตรงตามความเปนจริง) 

มีโรค  ไมมีโรค     อธิบายรายละเอียด 

� � หอบหืด (Asthma)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� � ความดันโลหิตสูง (Hypertension).………….…………………………………………………………………………………………………… 

� � ไอเปนเลือด (Hemoptysis)…………………………….…………………………………………………………………………………………… 

� � วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)……………………………………………………………………………………..……………… 

� � ไวรัสตับอักเสบ A, B…….…………………………………………………………………………………………………..………………………… 

� � โรคลมชัก (Epilepsy)…..………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

� � โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)………………………………………………………………………………………..…………………… 

� � หูนํ้าหนวก (Otorrhea)……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

� � ไสเลื่อน (Hernia)……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

� � กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุ(Fracture/Accident)………….…….……………………………………….……………………… 

� � ไดรับการผาตัด (Surgical Operation)….………………………………….………………………………………………….……………… 

� � ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice) ….…………….………………………………………………………………………..……………………… 

� � โรคหัวใจ…………………………………………….…………………………………………….……………………………….……………………… 

� � อ่ืนๆ……………………………………………….….…………………………………………….………………………………….…………………… 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัตดิังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และรบัทราบวาถามีขอมลูท่ีไมเปนจริงหรือมีการปดบังขอมลู 

ขาพเจาจะถูกพิจารณาตัดสิทธ์ิในการสอบคดัเลือกน้ี แมวาไดรับการสงช่ือเขาศึกษายังมหาวิทยาลัยแลว ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปน

นิสิต 
     ………………………………………..………………………………………(ลายเซ็น) 

     (.........................................................................................) 

                     ช่ือผูเขารับการตรวจ 

         วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ. ................. 

 

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 1 น้ิว 
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3.   ชื่อโรงพยาบาลท่ีเขารับการตรวจรางกาย.................................................................เขต หรือ อําเภอ.......................................... 

      จังหวัด.........................................เลขท่ีผูปวย (H.N.) ………………………………..วัน เดือน ป ท่ีเขาตรวจ รางกาย..............................                   

4.   เอ็กซเรยรางกาย       ผลของ chest x-ray 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.   ผลการตรวจรางกาย 

      ขาพเจา …………………………………………………………..……ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขท่ี ………………..…………ออกให 

ณ วันท่ี ...........เดือน .............................พ.ศ. ..................ไดทําการตรวจรางกาย นาย/นางสาว ............................................................ 

เมื่อวันท่ี ..........เดือน .............................พ.ศ. ..................ผลการตรวจรางกาย นาย/นางสาว ................................................................ 

พบวา 

มีโรค  ไมมีโรค     อธิบายรายละเอียด 

� � ลมบาหม ู(Epilepsy of Attacks).………………………………………………….……………………………………………………………………… 

� � โรคไต (Kidney Disease)…………….………….…………………………………………………………………………………………………………… 

� � กามโรค (Venereal)…………….………………………….…………………………………………….…………………………………………………..… 

� � โรคชัก (Seizures)…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� � ยาเสพตดิ (Narcotics History).……………….…………………………………………………………………………………………………………… 

� � วัณโรค (Tuberculosis)……….………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

� � HTV (not compulsory)…..…………….…………………………………………………………………………………………..……………………… 

� � ความดันโลหิตสูง (Hypertension)..………….…………………………………………………………………………………………………………… 

� � โรคตดิเช้ือในกระเพาะอาหารและลําไส  (Gastro-Intestinal Infection disease)…….………………………………………..……… 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� � โรคอวน (Obesity)………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

� � โรคหัวใจ (Heart)……………..….………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

� � เบาหวาน (Diabetes)…………………………………………………………………….………………………………………………..…………………… 

� � โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจเรื้อรัง(Chronic respiratory Disorder)……………………………………………………………………………… 

� � กระดูก-กลามเน้ือ (Muscular - skeletal).………….………………………..………………………………………………………………………… 

� � มะเร็ง (Cancer)……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

� � ติดเช้ือท่ีผิวหนัง (Skin disease)…………………………….………………………………………………………………………………..……………… 

� � โรคฟนชนิดเรื้อรังซึ่งเปนปญหาตอการเคี้ยวและการยอยอาหาร (Chronic dental and digestive System problems)… 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� � การตรวจสายตา…….………………………………………………………..……………….………………………………………..………………………… 

� � การตรวจตาบอดส…ี..……………………………………………….……………………….……………………………………..…………………………… 

� � การไดยินของหูท้ัง 2 ขาง…………………..………………………………………..………..…………………………………………..…………………… 
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6.    สรุปความเห็น และขอแนะนําของแพทย 

             เหมาะสมท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลยั 

             ไมเหมาะสมท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเน่ืองจาก.................................................................................................................... 

             ............................................................................................................................................................................................... 
 

     (ลงนาม) ................................................................................................... 

      (..............................................................................................) 

        นายแพทยผูตรวจ 

            โปรดประทับตราโรงพยาบาล 
 

 

หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะทําการตรวจรางกายซํ้า หากพบมีการตรวจรางกายเปนเท็จนิสิตจะถูกพิจารณาตัดสิทธ์ิในการ

คัดเลือกน้ี แมวาไดรับการสงชื่อเขาศึกษายังมหาวิทยาลัยบูรพาแลวก็จะถูกถอนสภาพการเปนนิสิต 
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