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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่ 0257  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต   
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐   

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงศึกษำธิกำร) (รอบที่ ๙) 
-------------------------------- 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที ่๐๒๔๕ / ๒๕๖๐ ลงวันที ่๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐   
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม 
(กระทรวงศึกษำธิกำร) (รอบที่ ๙) โดยได้ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยในวันจันทร์ที่ ๑๐  
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น  บัดนี้มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตัดสินผลกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำเป็นนิสิตภำคปกติระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม(กระทรวงศึกษำธิกำร) (รอบที่ ๙)  
ดังต่อไปนี้ 
 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  
(กระทรวงศึกษาธิการ) (รอบที่ ๙) 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล 
1 97202058  นายพีรพัศ ฐิติถาวรนันท์ 

 
ให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้นด ำเนินกำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตคณะแพทยศำสตร์  ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.  รำยงำนตัวเป็นนิสิตคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   
ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
 ๒.  หำกผู้ที่มีรำยชื่อข้ำงต้นไม่รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมตามวันและเวลาที่ก าหนด         
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 
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 ๓.   ส ำหรับผูส้มัครที่ด ำเนินกำรรำยงำนตัวเป็นนิสิตคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
และได้ช ำระค่ำธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ใหส่้งส าเนาหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมมายัง  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
ส ำหรับช่องทำงกำรส่งส ำเนำหลักาำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม มีดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ ส่งด้วยตนเอง ณ งำนแพทยศำสตรศึกษำ ห้อง ๓๒๑ ชั้น ๓ อำคำรสมเด็จพระเทพ-
รัตนรำชสุดำ คณะแพทยศำสตร์ หรือ 
   ๓.๒ ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐ – ๓๘๓๘ – ๖๕๗๗ , ๐ – ๓๘๓๙ – ๔๘๕๔ หรือ  
   ๓.๓ ทำง e – mail : Medicinebuu@hotmail.com  
หมายเหตุ ส ำหรับส ำเนำหลักาำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมที่ท ำกำรส่งมำที่คณะแพทยศำสตร์นั้น  ให้รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง และระบุชื่อ-นำมสกุลของผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงศึกษำธิกำร) (รอบที่ ๙) 
ให้ชัดเจน 
 ๔.  หำกผู้สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยมีข้อสงสัยในผลกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย     
สามารถติดต่อขอยื่นเรื่องอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายได้ ที่ส านักงานคณบดี           
คณะแพทยศาสตร์  โทรสาร. ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๗ ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์ม     
ดังแนบ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๓๑๕๓ ต่อ ๒๓๑๕ 
 
  ประกำศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
 

           (ลงชื่อ)                      ไชยวิทย์  ธนไพศำล 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
ชัชวำลย์ เกิดปรำงค์ 

(นำยชัชวำลย์   เกิดปรำงค์) 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 



 

 
 

แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

วันที่............................................................ 
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
       ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ).....................................................................................เลขที่สมัคร....................... ........... 
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2560 โครงการ............................................................................. ................................................ 
       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 โครงการ.................................................................................  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่...............................................โดยประกาศดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อของข้าพเจ้า 
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขออุทธรณ์ผลการสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) .................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
. 
 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
          (ลงชื่อ)................................................................ผู้อุทธรณ์  
          (...............................................................)  
 
            (ลงชื่อ)................................................................ผู้ปกครอง 
          (...............................................................)  

 

 
 



 
 

ค ำช้ีแจงกำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเขำ้ศึกษำระดับปริญญำตรี  
โครงกำรผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสำธำรณสุข) 

โครงกำรผลิตแพทย์เพิม่ (กระทรวงศึกษำธิกำร)  
 
 

1. กำรรำยงำนตัวและช ำระค่ำธรรมเนียมเพ่ือยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหนึ่งของค่าบ ารุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งค่าธรรมเนียมเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารไดท้ี่ 

http://smartreg.buu.ac.th เมนู “เอกสารที่เก่ียวข้อง” 
1.2 กรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th 

วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2560  
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) 
1.4 หากประสงค์จองหอพักของมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อจองหอพักที่กองกิจกำรนิสิตก่อนไปช ำระเงิน                             

ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
1.5 น าเอกสารตามข้อ 1.3 ไปช าระเงิน ทีก่องคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

(ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา ภำยในวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   (เม่ือช าระค่าธรรมเนียมการรายงานตัวแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 

1.6 น าเอกสารที่ช าระเงินแล้วมายื่นที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1                
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  

 

2. กำรสละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ (หลังจำกยืนยันสิทธิก์ำรเข้ำศึกษำแล้ว) 
เนื่องจากการรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครั้งนี้ ตัดสิทธิ์การคัดเลือก Admissions ดังนั้น         

หากต้องการสมัคร Admissions จะต้องสละสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยยื่นค าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 
(http://reg.buu.ac.th/regisform/RE11-1.pdf) ทีก่องทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา               
จังหวัดชลบุรี ไม่เกินวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 

ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ตัดสิทธิ์การคัดเลือก Admissions และกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โดยหากได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ประสงค์จะสละสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัย
บูรพา ให้ติดต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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3. ข้อมูลส ำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำควรทรำบ 
3.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้น

สละสิทธิ์การเข้าศึกษา  
3.2  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าธรรมเนียมและเอกสาร

ตามข้อ 1.5 แล้ว  
3.3 เมื่อช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่

คืนเงินดังกล่าว 
3.4 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ตาม 
3.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าก่อนเปิดเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และให้ยื่นใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) ฉบับจริงที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้ว
พร้อมส าเนา 1 ฉบับ ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  

3.6 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
3.7 วันขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 
3.8  ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วจะต้องลงทะเบียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่  

จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตสมบูรณ์  
3.9 วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 

3.10  มหาวิทยาลัยจะท าประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว โดยเริ่มคุ้มครอง
ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  

3.11  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  
  ที่ http://goo.gl/e7iYb3 หรือ http://reg.buu.ac.th เมน ู“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
3.12  หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 

 (1)  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สอบถามข้อมูลได้ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา         
โทร. 038-102715, 038-102718-27, 038-102721, 038-102643 
หรือ http://reg.buu.ac.th 

 (2)  การช าระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157 
 (3)  การปฐมนิเทศนิสิต ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102536 
 (4)  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102533, 038-101537 
 (5)  การจัดการเรียนการสอน ติดต่อฝ่ายวิชาการของคณะที่สังกัด  
 โดยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ http://www.buu.ac.th เลือก “คณะ/หน่วยงาน” 
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