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

มหาวิ ทยาลั ยบู รพา   ปี ก า รศึ กษา  2563  
 
 

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 1 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

2 คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ส่งผลตรวจตำบอดสี 
ในวันที่รำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

4 คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ให้ส่งผลตรวจตำบอดสี 
ในวันที่รำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

5 คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว 
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

6 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

7 คณะวิทยาศาสตร์    
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

8 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ทุกสาขาวิชา) 

ให้ส่งผลตรวจตำบอดสี 
ในวันที่รำยงำนตัว  ยกเว้น 
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 
และดูที่หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี  
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

12 คณะศึกษาศาสตร์   
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

13 คณะโลจิสติกส์ (ทุก
สาขาวิชา) 
 

เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ   
ให้ส่งผลตรวจร่ำงกำยตำม 
แบบฟอร์มท่ีให้ดำวน์โหลด 
ส่งผลตรวจในวันที่รำยงำนตัว  และดูที่
หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (ส่งเฉพาะสาขาวิทยาการเดนิเรือ สาขาอืน่ไม่ต้องส่ง

ใบรับรองแพทย์) 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

14 คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

15 วิทยาลัยนานาชาติ  
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

16 คณะสหเวชศาสตร์ 
- สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
- สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ์

 
ให้ส่งผลตรวจตำบอดสี และ 
ผลเอ็กซเรย์ปอด ในวันที่รำยงำนตัว  
และดูที่หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี และผลเอ็กซเรย์ปอด 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

 คณะสหเวชศาสตร์ 
- สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาพ 
- สาขาวิชาโภชนบ าบัด
และการก าหนดอาหาร 

 
ให้ส่งผลตรวจตำบอดสี 
ในวันที่รำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี  
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

17 คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ 
วิทยาเขตจันทบุรี    
(ทุกสาขาวิชา) 

ทุกสำขำวิชำให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเขียน
เหตุผลในกำรศึกษำต่อในสำขำวิชำ        
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก (เขียนด้วยลำยมือ
ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ )    
เขียนควำมเรียง (essay) เป็นภาษาไทย 
ยกเว้น สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรทำงธุรกิจ เขียนควำมเรียง 
(essay) เป็นภาษาอังกฤษ  
ให้ส่งเอกสำรวันที่รำยงำนตัว และดูที่
หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ควำมเรียงทีเ่ขียนด้วยลำยมือควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ 
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

18 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วิทยาเขตจันทบุรี 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

19 คณะอัญมณี  
(ทุกสาขาวิชา) 

ให้ส่งผลตรวจตำบอดสี 
ในวันที่รำยงำนตัว  และดูที่หมำยเหตุ 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจตำบอดสี  
9. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
10. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

20 คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตสระแก้ว  
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

21 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาเขตสระแก้ว   
(ทุกสาขาวิชา) 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา เอกสารหรือใบรับรองแพทย์ 
(ส่งในวันที่รายงานตัว) เอกสารรายงานตัวที่ต้องส่งให้มหาวทิยาลัย 

22 โครงการจัดตั้ง “คณะ
บริหารธุรกิจ 
และพาณิชยศาสตร์”  
วิทยาเขตสระแก้ว 

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

และหน้ำที่มีชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ)์ 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำใบ ปพ.1:พ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
8. กรณีเลือกบัตรทองโรงพยำบำล ม.บูรพำ ต้องส่งแบบค ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธ ิและแมคติดกับ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ิม 1 ฉบับ 
9. กรณีชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับใบ ปพ. ต้องแนบส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลด้วย 

 
 

 

หมำยเหตุ  หำกมหำวิทยำลัยบรูพำตรวจสอบ พบวำ่ คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ ์
   ในกำรรับเข้ำศึกษำ หรือมหำวิทยำลัยอำจเยียวยำให้เลือกในสำขำวิชำที่เกี่ยวขอ้ง  ทั้งนี้ สำขำวิชำนั้นต้องมีที่น่ังว่ำงพอ 

 


