คำชี้แจงกำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ระบบคัดตรงจำกพื้นที่
ของสถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีกำรศึกษำ 2560
-----------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
ข้อ 7 (2) ผู้สมัครเข้ำเป็นนิสิตจะมีสภำพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหำวิทยำลัยบูรพำจึง
กำหนดขั้นตอนของกำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ ดังนี้

1. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำจะต้องรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษำขั้นตอนและเตรียมข้อมูลสำหรับกรอกในระบบ โดยดำว์นโหลดเอกสำรได้ที่
http://reg.buu.ac.th/registrar/register.asp
1.2 กรอกข้อมูลผ่ำนระบบรำยงำนตัวออนไลน์ ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยผู้ที่ไม่ดำเนินกำรตำมกำหนด
จะไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบลงทะเบียนของมหำวิทยำลัยบูรพำได้
1.3 พิมพ์เอกสำรจำกระบบ ประกอบด้วย
(1) ใบกำกับกำรรำยงำนตัว เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
(2) คำรับรองผู้ปกครอง กรอกรำยละเอียด แล้วให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อให้เรียบร้อย
(3) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่ำย และเซ็นชื่อในช่อง “ลำยมือชื่อผู้รำยงำนตัว”
(4) เอกสำรขอทำบัตรประจำตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ำยเป็นรูปสีขนำด 1 นิ้ว ใส่ชุดนิสิตของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ หำกไม่มีเครื่องแบบมหำวิทยำลัยให้ใส่เสื้อเชิตสีขำว (ไม่ให้ใช้รูปชุดนักเรียน)
1.4 หลังจำกกรอกประวัติสำเร็จ ระบบจะแจ้งค่ำธรรมเนียมกำรรำยงำนตัว ซึ่งเป็นค่ำธรรมเนียม
ที่ผู้รำยงำนตัว ได้ชำระไว้กับวิทยำลัยกำรสำธำรณสุข จังหวัดชลบุรีแล้ว ดังนั้น ผู้รำยงำนตัว
ไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมในครั้งนี้อีก
1.5 จัดเตรียมเอกสำรกำรยืนยันสิทธิ์ ประกอบด้วย
(1) เอกสำรที่พิมพ์จำกระบบ ได้แก่ ใบกำกับกำรรำยงำนตัว คำรับรองผู้ปกครอง
ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่ำย) เอกสำรขอทำบัตรประจำตัวนิสิต (ติดรูปถ่ำย)
(2) เอกสำรเพิ่มเติม ได้แก่
a. สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้สำเนำเอกสำรหน้ำแรกที่
มีบ้ำนเลขที่และหน้ำที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์)
b. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ
c. ใบรับรองแพทย์ (ตรวจโรคทั่วไป) จำนวน 1 ฉบับ ขอจำกคลินิคหรือโรงพยำบำลรัฐ
หรือโรงพยำบำลเอกชน
d. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล (ถ้ำมี)
1.6 จัดส่งเอกสำรข้อ 1.5 ทำงไปรษณีย์ (ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันกำรสูญหำย) ไปที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”)
หรือส่งเอกสำรด้วยตนเองที่กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ ชั้น 1 อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี ไม่เกินวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

-2-

2. ข้อมูลสาหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาควรทราบ
2.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด มหำวิทยำลัยจะถือว่ำผู้นั้น
สละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ
2.2 กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำจะสมบูรณ์เมื่อมหำวิทยำลัยได้รับเงินค่ำธรรมเนียมและเอกสำร
ตำมข้อ 1.5 แล้ว
2.3 เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำแล้ว มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
คืนเงินดังกล่ำว
2.4 หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำขำดคุณสมบัติจะถูกถอนสภำพกำรเป็นนิสิตทันที
แม้จะได้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วก็ตำม
2.5 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจะต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำก่อนเปิดเรียน
ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2560 และให้ยื่นใบแสดงผลกำรเรียน (ใบ ปพ.1:พ) ฉบับจริงที่ระบุวันสำเร็จกำรศึกษำแล้ว
พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ ที่กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ ชั้น 1 อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต
2.6 กำรรับใบเสร็จรับเงิน ให้นำบัตรประชำชนและเอกสำรกำรชำระเงินมำติดต่อ โดยที่กองคลัง
และทรัพย์สิน ชั้น 3 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี
2.7 มหำวิทยำลัยบูรพำ เปิดเรียนภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2560 วันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2560
2.8 หากประสงค์จองหอพักศึกษาข้อมูลได้ที่ http://affairs.buu.ac.th
- หอพักนิสิตชาย โทร. 038-101542
- หอพักนิสิตหญิง ห้องแอร์ โทร.038-104118
- หอพักนิสิตหญิง ห้องพัดลม โทร. 038-101831
2.9 วันขนย้ำยสัมภำระเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย ประมำณปลำยเดือนกรกฎำคม 2560
2.10 ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วจะต้องลงทะเบียนภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2560 ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
จึงจะมีสถำนะเป็นนิสิตสมบูรณ์
2.11 วันชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2560 ประมำณปลำยเดือนสิงหำคม 2560
2.12 มหำวิทยำลัยจะทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำแล้ว โดยเริ่มคุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2560
2.13 ค่ำธรรมเนียมกำรรำยงำนตัวและประมำณกำรค่ำธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
ที่ http://goo.gl/e7iYb3 หรือ http://reg.buu.ac.th เมนู “ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ”
2.14 หมำยเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อข้อมูลต่ำง ๆ
(1) กำรสมัคร ประกำศผลกำรคัดเลือก ค่ำธรรมเนียมกำรรำยงำนตัว สอบถำมข้อมูลที่
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุข จังหวัดชลบุรี โทร. 038275663 ต่อ 161
(2) กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ สอบถำมข้อมูลที่กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ
โทร. 038-102726 หรือ http://reg.buu.ac.th
(3) กำรชำระค่ำธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157
(4) กำรปฐมนิเทศนิสิต ติดต่อกองกิจกำรนิสิต โทร. 038-102536
(5) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ติดต่อกองกิจกำรนิสิต โทร. 038-102533, 038-101537
(6) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ติดต่อฝ่ำยวิชำกำรของคณะที่สังกัด
โดยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ http://www.buu.ac.th เลือก “คณะ/หน่วยงำน”

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วัน

รายการปฏิบัติ

14 – 15 มิถุนำยน 2560

 กรอกข้อมูล ที่ http://smartreg.buu.ac.th
 พิมพ์เอกสำรจำกระบบ
ส่งเอกสำรมำที่กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ

14 – 15 มิถุนำยน 2560

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

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th
(14 - 15 มิถุนายน. 2560)
พิมพ์เอกสำรจำกระบบ 4 รำยกำร ดังนี้
a. ใบกำกับกำร
รำยงำนตัว

b. คำรับรอง
ผู้ปกครอง

ตรวจสอบเอกสำร
ตำมรำยกำร

กรอกให้ครบถ้วน
และให้ผู้ปกครอง
เซ็นชื่อ

c. ใบระเบียน
ประวัตินิสิต

d. เอกสำรขอทำบัตร
ประจำตัวนิสิต

ติดรูปและเซ็นชื่อ

ติดรูป
(รูปใส่เสื้อเชิตขาวไม่ให้
ใช้รูปชุดนักเรียน)

ส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ (14 - 16 มิถุนายน 60)
เอกสำรประกอบด้วย
๑. เอกสำรที่พิมพ์จำกระบบ ได้แก่ ใบกำกับกำรรำยงำนตัว คำรับรองผู้ปกครอง เอกสำรสำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิต
ใบระเบียนประวัตินิสิต (เอกสำรข้อ a. b. c. d.)
๒. เอกสำรเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน ใบรับรองแพทย์ และสำเนำใบเปลี่ยนชื่อ
นำมสกุล (ถ้ำมี)

ใบติดหน้ำซองเอกสำรรำยงำนตัว สำหรับส่งไปรษณีย์
ที่อยู่ผู้ฝากส่ง
ชื่อ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ผู้รับ
กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

20131

เอกสารรายงานตัว
รหัสนิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ
(ระบบคัดตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข)

