
 

 

-ส ำเนำ- 
 

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0879 / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต   
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐   

โครงกำรผลิตแพทย์ชนบทเพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข) 
-------------------------------- 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที ่๐๘๔๓ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙           
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ       
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โครงกำรผลิตแพทย์
ชนบทเพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข) ได้ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันจันทร์ที่ ๑๔ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้วนั้น  บัดนี้มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตัดสินผลกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำเป็นนิสิตภำคปกติระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตร-
บัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โครงกำรผลิตแพทย์ชนบทเพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข) 
ดังต่อไปนี้ 
 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการผลิตแพทย์
ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)  
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล 
1 97100151 นำงสำว  รัตนำภรณ์ หลีกชั่ว 
๒ 97100164 นำย  ชิติพนธ์ สินสุวรรณ 
๓ 97100224 นำย  กิตติมศักดิ์ ศักดิ์ศิริกูร 
๔ 97100227 นำย   เทียนชัย กุลชำนิธิ 
๕ 97100250 นำย  สิรภพ เจริญสุข 
๖ 97100267 นำย   นนทพัทธ์ โมกขวิสุทธิ์ 
๗ 97100402 นำย  ภำนุกร ลิมปณะวัสส์ 
๘ 97100464 นำย   กฤฏมุข สำระกูล 
๙ 97100582 นำย  สรวิชญ ์ ไผ่ประเสริฐ 

๑๐ 97100665 นำงสำว  นัชชำ ญำรวรัตน์ 
๑๑ 97100772 นำงสำว   ณัฐณิชำ อนันตประยูร 

 

/…ให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้นด ำเนินกำรรำยงำนตัว 
 
 
 



-๒- 
 

ให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้นด ำเนินกำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำคณะแพทยศำสตร์  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ทำงเว็บไซต ์ http://smartreg.buu.ac.th  และให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป   
 ๒.  หำกผู้ที่มีรำยชื่อข้ำงต้นไม่รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมตามวันและเวลาที่ก าหนด          
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 
 ๓.   ส ำหรับผูส้มัครที่ด ำเนินกำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำคณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ และได้ช ำระค่ำธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ใหส่้งส าเนาหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม
มายัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๒.๓๐ น. ส ำหรับช่องทำงกำรส่งส ำเนำหลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม มีดังต่อนี้ 
   ๓.๑ ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐ – ๓๘๓๘ – ๖๕๗๗ , ๐ – ๓๘๓๙ – ๔๘๕๔ หรือ  
   ๓.๒ ทำง e – mail : Medicinebuu@hotmail.com 
หมายเหตุ ส ำหรับส ำเนำหลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมที่ท ำกำรส่งมำที่คณะแพทยศำสตร์นั้น  ให้รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง และระบุชื่อ-นำมสกุลของผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โครงกำรผลิตแพทย์ชนบทเพ่ิม (กระทรวงสำธำรณสุข)  
ให้ชัดเจน 
 ๔.  หำกผู้สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยมีข้อสงสัยในผลกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย     
สามารถติดต่อขอยื่นเรื่องอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายได้ที่ส านักงานคณบดี           
คณะแพทยศาสตร์  โทรสาร. ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๗ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์ม
ดังแนบ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๓๑๕๓ ต่อ ๒๓๑๕ 
 
  ประกำศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

               
 
 

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

 

 
 









ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 

วัน รายการปฏิบัติ 
24 พฤศจิกายน 2559 

 
 กรอกข้อมูลและจองหอพัก ท่ี http://smartreg.buu.ac.th 
 พิมพ์เอกสารจากระบบ 

24 พฤศจิกายน 2559 ช าระเงินท่ีธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการช าระเงินไว้กับตนเอง  
ไม่ต้องสง่ให้มหาวิทยาลัย 

24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ส่งเอกสารมาท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
30 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบข้อมูลหอพัก การช าระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ 

 

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

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th 
(24 พ.ย. 59) 

 

พิมพ์เอกสารจากระบบ 5 รายการ ดังนี้  

a. ใบก ากับการ
รายงานตัว  

b. ค ารับรอง
ผู้ปกครอง 

c. ใบระเบียน
ประวัตินิสิต 

d. เอกสารขอท าบัตร
ประจ าตัวนิสิต 

e. ใบแจ้งช าระเงิน           
ค่าธรรมเนียม 

กรอกให้ครบถ้วน
และให้ผู้ปกครอง

เซ็นชื่อ 

ติดรูปและเซ็นชื่อ ช าระท่ีธนาคาร 
(24 พ.ย. 59) 

เมื่อช าระแล้วให้เก็บเอกสาร  
การช าระเงินไว้กับนิสติเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (24 - 25 พ.ย. 59) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว ค ารับรองผู้ปกครอง เอกสารส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต  

ใบระเบียนประวัตินิสิต (เอกสารข้อ a. b. c. d.)  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 
 

ติดรูป  
(รูปใส่เสื้อเชิตขาว
ไม่ให้ใช้รูปชุด

นักเรียน) 
 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว ส าหรับส่งไปรษณีย์ 

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ช่ือ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย ์ 
 

 ท่ีอยู่ผู้รับ 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  

 20131 
 

 
 
 
เอกสารรายงานตัว 
รหัสนสิิต  

ระดับปริญญาตร ีคณะ  

        

 

     

 



ข้อมูลที่ต้องเตรียมสําหรับกรอกในระบบรายงานตัว 

1. ไฟล์รูปชุดนิสิต 
 หากยังไม่มีเนคไทและกระดุมของมหาวิทยาลัย ใหใ้ส่เฉพาะเสื้อเช้ิตขาว 
 เป็นรูปที่ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถา่ยไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 ขนาดของภาพต้องอยู่ระหว่าง 225x250 pixels   
 เป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่าน้ัน 

 

2. ข้อมูลทีต้่องกรอก 
 

ข้อมูลส่วนตัว 

 ช่ือภาษาอังกฤษ – นามสกุลภาษาอังกฤษ 
 วันเดือนปีเกิด 
 เช้ือชาติ – สัญชาติ – ศาสนา – หมู่โลหิต 
 เลขรหสัประจําบ้าน (ตามทะเบียนบา้น)  
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 ที่อยู่ปัจจุบัน 
 อีเมล์ 
 จังหวัดที่เกิด 

 
ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

 ช่ือ - นามสกลุ ของบิดา  
 เลขบัตรประชาชนของบิดา  
 สถานภาพ  อาชีพและรายได้ของบิดา 
 ช่ือ - นามสกลุ ของมารดา  
 เลขบัตรประชาชนของมารดา 
 สถานภาพ  อาชีพและรายได้มารดา 
 สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ติดต่อได้ 



 ช่ือ - นามสกลุ ของผู้ปกครอง  
 เลขบัตรประชาชนของผูป้กครอง 
 ความสัมพันธ์ผูป้กครอง 
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง 
 สถานภาพ  อาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

 จํานวนพ่ีน้องทั้งหมด(รวมตัวนิสิต)   
 นิสิตเป็นบุตรคนที่   
 จํานวนพ่ีน้องที่กําลังศึกษาอยู่(รวมตัวนิสิต)    
 ระหว่างศึกษาได้รับอุปการะด้านการเงินจาก   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน(ไม่รวมค่าเทอม)   
 สถานภาพการรับทุน   
 ข้อมูลความพิการ    
 ความถนัด/ความสนใจพิเศษ  
 

ประวัติการศึกษา  

 วุฒิที่สําเร็จการศึกษา   
 วันที่จบการศึกษา (หากยังไมจ่บ ยังไม่ต้องกรอก)   
 ระดับคะแนนเฉล่ีย (GPA) (หากยังไม่จบ ยังไม่ต้องกรอก)   
 ช่ือสถานศึกษา    
 

ประวัติการทํางาน (ถ้ามี) 

 ช่ือบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน   
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ทํางาน 
 
 
 


	ประกาศรายงานตัวแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
	แบบฟอร์มอุทธรณ์ 60
	20161124

