
 
 

 
 

 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๐๐๔/๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๔ (รอบท่ี 1)  

--------------------------------------------------------- 
               ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีประกาศท่ี ๐๑๖๔/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๑) ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม  
 ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ทั้งนี ้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)  
จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

ล าดับ                  หัวข้อ             ระยะเวลา          เว็บไซต์/สถานที่ 
   ๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
ที่ http://smartreg.buu.ac.th  
และช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต พร้อม
ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต 
* หากมีผลคะแนนภาษาองักฤษ (BUU-GET, 
CU-TEP, TOEFL iBT และ IELTS) ทั้งที่ผ่าน
และไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แนบพร้อมเอกสารการ
รายงานตัวด้วย 

            ระหว่างวันท่ี  
    ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
      
     
 

กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th 
รายละเอียดตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๐/๒๕๖๔  
เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) 

   ๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

วันเสาร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

     ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ชั้น ๓  
 อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 
      (ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์)  
บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการ 
และช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วม 
การปฐมนิเทศให้ทราบอีกครั้ง  
ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  
http://grd.buu.ac.th และทางเพจ 
Facebook “Graduate School  
Burapha University”  

 
 
 



-๒- 
 

   ๓ การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนิสิตใหม่)  วันท่ี ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔           กองทะเบียนและ 
       ประมวลผลการศึกษา 
      http://reg.buu.ac.th 

   ๔ วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓             คณะ/วิทยาลัย 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                        
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                         
 

 



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6499110044 นางสาว ภารุจา ปทุมวรรณ

2 6499110105 นางสาว กรกช ชมดวง

3 6499110117 นางสาว ปรารถนา อัปมาทะ

1 6499110038 นาย ธนโชติ เปรมดิษฐ์

2 6499110066 นางสาว รัตนาภรณ์ กุงไธสง

3 6499110080 นางสาว จันทสุดา บุญบังเกิด

4 6499110112 นาย วรภัทร บัวขาว

M1201 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา แบบเต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499110064 Ms. QIUYING WU

1* 6499110048 นางสาว ศิริพร จีนศาตร

2* 6499110088 นางสาว เบญจมาศ ทันประโยชน์

3* 6499110114 นางสาว ปัณณทัต วงษาสันต์

3.คณะศิลปกรรมศาสตร์
(รวม 1 คน)

M1302 : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499110092 นาย นิวัฒน์ ศิริคช

M1404B : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา แผน ข 1 6499110113 นาย ปิยวัฒน์ ข าบุญ

M1405A : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

1 6499110091 นาย กรัณยภาส นิมิตรนิวัฒน์

1 6499110108 นางสาว ณัฏฐิตา มหาสุคนธ์

2 6499110129 นาย วรเทพ เท่ียงธรรม

4.คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(รวม 8 คน)

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รวม 4 คน)

M1205 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
* รายงานตัวข้ึนเป็นนิสิตในรอบท่ี 3

M1405B : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา 
แผน ข

M1101A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

M1101B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
แบบไม่เต็มเวลา  แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี  0004/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2564
เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1)

()

1.คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
(รวม 7 คน)

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2564   



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6499110033 นางสาว ชมพูนุท เจโคกกรวด
2 6499110051 นางสาว มธุรา ชุกล่ินหอม
3 6499110053 นาย พีรพงศ์ ภูริศรัญญานนท์
4 6499110095 นางสาว วิภารัตน์ ชาฎา

1 6499110070 Mr. Javad Safaei

2 6499110101 นาง ณัฏฐ์ชญานิศ ศักด์ิดีแสง

3 6499110110 นางสาว ธนุตรา สระศรี

M1506D : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

1 6499110019 นาย สาคร วงค์ศรี

1 6499110032 นางสาว ปรินุช ปุษยปรีชาพันธ์ุ

2 6499110041 นางสาว นิธิพิชฌาน์ โล่งจิตร์

3 6499110075 นางสาว อารีรัตน์ ลีลัครานนท์

4 6499110128 นาย จิรวิทย์ วงศ์เอกบุตร

5 6499110130 นางสาว นพวรรณ สกุณา

1 6499110103 นาย ธนากร ศิริกุล

2 6499110124 นาง พนิดา ทัพทวี

3 6499110127 นางสาว รัสรินทร์ เรืองชัยวัฒนคุณ

M1511B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ
การศึกษาแผน แบบไม่เต็มเวลา ก แบบ ก 2

1 6499110136 นางสาว บัณฑิตา คงประเสริฐ

1 6499110007 นาย ศุภกร วงศ์สวัสด์ิ

2 6499110008 นางสาว ธัญญาลักษ์ สกลวารี

3 6499110012 นาย ยุทธนา ศรีกมลกริช

4 6499110055 นาย จารุกิตต์ิ ไทยวงษ์

5 6499110062 นางสาว พิมผกานต์ แซ่เตียว

6 6499110069 นาย พีรฉัตร ค  าชู

7 6499110073 นาย ธนเดช เปมระศีโล

8 6499110084 นาย เสกสรร มะลาเวช

6.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
(รวม 20 คน)

M1701A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
แบบไม่เต็มเวลา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แผน ข

4.คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ต่อ)

M1501A : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) Teaching English as a Global 
Language ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1508 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
 แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1406B : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

5.คณะศึกษาศาสตร์
(รวม 13 คน)

M1509B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2564   



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
9 6499110087 นางสาว ดารารัตน์ จันทร์อินทร์

10 6499110098 นาย โชติพัฒน์ ตันติพลพันธ์

11 6499110107 นาย อดิศร เลิศทรัพย์ทวี

12 6499110134 นาย สหเทพ นุชอาวรณ์

1 6499110050 นาย อังกฤษ อวยพร

2 6499110082 นาย ศรัณยู ชูช่ืน

3 6499110096 นาย วศกร ชะวาใต้

1 6499110025 นางสาว ลีซ่า รีบานท์

2 6499110072 นางสาว กรรณิกา ภูมิรัตน์

3 6499110094 นาย ศราวุฒิ พวงจ าปา

4 6499110118 นาย ปิยวัช ปานแดง

5 6499110135 นางสาว นลินทิพย์ ปัญญาแวว

7.วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
(รวม 1 คน)

D1801B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

1 6499110071 นาย พีรพณธ์ เทพประสิทธ์ิ

1 6499110010 นาง บุญฑริกา วงค์คม
2 6499110011 นางสาว จุฑามาศ กิติศรี

D2101B : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  แบบเต็มเวลา (ชาวต่างชาติ) แบบ 2.1

1 6499110085 Mrs. LILI QIN

M2101B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบ
ไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499110083 นางสาว อรอนงค์ หางนาค

1 6499110014 นาย จิรายุทธ ค าลุน

2 6499110056 นางสาว ปริยาษา เจริญภูมิ

3 6499110067 นางสาว พัณณภัทร์ อ่ าพูล

1 6499110022 นางสาว สาธิยา บุญสุขวีรวัฒน์

2 6499110060 นาย สุทธา นามไว

3 6499110100 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีวงศ์สุข

4 6499110003 นาย ศรากูล อมรรัตนชัย

6.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (ต่อ) M1701A : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
แบบไม่เต็มเวลา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แผน ข (ต่อ)

8.คณะพยาบาลศาสตร์
(รวม 22 คน/ส ารอง 1 คน)

D2101A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  แบบเต็มเวลา (ชาวไทย) แบบ 2.1

M2102 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M1701B : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ส าหรับผู้บริหาร  
แบบไม่เต็มเวลา (เรียนวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์) แผน ข

M1703 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการจัดการธุรกิจโลก 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M2103 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2564   



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
8.คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ) M2104A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
1 6499110097 นางสาว อัจรีย์ ศิริรักษ์

M2104B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499110102 นาย พรประเสริฐ แก้วค า

1 6499110024 นางสาว วรรณวิมล กางทา

2 6499110059 นางสาว นุชาณี กอเซ็ม

1 6499110004 นางสาว เอื อมเดือน วิงวร

2 6499110042 นางสาว ประภาพร เทพโสภา

1 6499110005 นางสาว ภูริชญา เงินทิม

1 6499110015 นางสาว สาธิตา พงษ์หิรัญนนท์

2 6499110065 นางสาว จรรยาการ จ๋ิวน้อย

3 6499110099 นางสาว นิภาภรณ์ ตึกโพธ์ิ

4 6499110121 นางสาว เยาวเรศ สมัครการไถ

5 6499110125 นางสาว กชมน ใจอยู่

9.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(รวม 1 คน)

M2201I : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499110090 นางสาว สุพัตรา สัมฤทธ์ิ

1 6499110016 นางสาว เกวรินทร์ นิติกรณ์

2 6499110106 นางสาว อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว

1 6499110132 นางสาว วาริศา บุญประเสริฐ

2 6499110061 นางสาว ศิริลักษณ์ อัศวเมธีกุล

1 6499110013 นาง รยา ยามเย็น

2 6499110045 นางสาว ศิริรัตน์ ถนัดเล่ือย

3 6499110047 นางสาว วัลวิสา สร้อยโสม

10.คณะสาธารณสุขศาสตร์
(รวม 11 คน)

ผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง)

M2106B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

D2402A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

M2401B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2105A : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบ
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

M2105B : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบไม่
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2564   



คณะ สาขาวิชา ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 6499110029 นาย ศุภณัช วรินทราวาท

2 6499110079 นางสาว เบญญาภา วันสี

3 6499110116 นาย นิรัติศัย ดีประยูร

4 6499110122 นางสาว ณิชากร ศรีพุ่มบาง

1 6499110028 นาย ไกรวัฒน์ พิทักษ์กรณ์

2 6499110063 นาย บุญชรัสม์ิ ศิลประเสริฐ

3 6499110109 นาย ศรนรินทร์ หลวงแก้ว

4 6499110119 นาย ศาศวัต พรเวียง

12.คณะวิทยาศาสตร์
(รวม 1 คน)

D3405A : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบเต็ม
เวลา แบบ 1.1

1 6499110058 นาง ศรีภาพรรณ ธาระนารถ

13.คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วิทยาเขตจันทบุรี
(รวม 1 คน)

M3601 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบบ
เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

1 6499110037 นางสาว ณัชชา บุญอรุณรักษา

10.คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)

11.คณะโลจิสติกส์
(รวม 4 คน)

M3201B : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

M2403B : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ
 ก 2

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยท่ี 0004/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2564   



 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0060/2564 

เรื่อง คําช้ีแจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 

------------------------ 
 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 23 การข้ึนทะเบียน
บัณฑิต (1) ผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามข้อบังคับน้ี จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภทใดประเภทหน่ึง ตามข้อ 19  
จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไมส่ามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่
กําหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผูน้ั้นสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงกําหนดขั้นตอน 
การรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษา ดังน้ี 
 

1. การขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตและการชําระค่าธรรมเนียม 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชําระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหน่ึงของค่าบํารุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งหน้ีค่าธรรมเนียม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลสําหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ 

http://smartreg.buu.ac.th 
1.2 กรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th                        

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง วันที่ 29 มกราคม     
พ.ศ. 2564 (ควรดําเนินการก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร เน่ืองจากต้องพิมพ์เอกสารจาก
ระบบเพ่ือชําระเงินที่ธนาคาร) ผู้ที่ไม่ดําเนินการตามกําหนด ให้ถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา 

1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย 
(1) ใบกํากับการรายงานตัว เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(2) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นช่ือในช่อง “ลายมือช่ือผู้รายงานตัว” 
(3) เอกสารขอทําบัตรประจําตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 น้ิว (ต้องใส่ชุดสุภาพ 

ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ให้ใช้รูปชุดครุยและไมใ่ห้ใช้รูปสถาบันเดิม) 
(4) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม   

1.4 นํา “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ชําระเงินระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ 
(1) ธนาคารกรุงไทย หรือ  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
(3) ธนาคารกสิกรไทย 
เม่ือชําระคา่ธรรมเนียมเพื่อยืนยันสทิธิ์การเขา้ศกึษาแลว้ ใหเ้กบ็หลกัฐานการชําระเงินฉบบัจริง

ไว้กบัตนเอง ไม่ต้องส่งใหม้หาวิทยาลัย (เมือ่ชําระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 
 
 

1.5 จัด... 

 
 
 

(สําเนา) 



 

 
 

1.5 จัดเตรียมเอกสารการยืนยันสิทธ์ิ ประกอบด้วย 
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) 

เอกสารขอทําบัตรประจําตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)  
(2) เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่  

a. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้สําเนาเอกสารหน้าแรกที่มี
บ้านเลขที่และหน้าที่มีช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ) 

b. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
c. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบทรานสคริปต์) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
d. สําเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 2 ฉบบั 
e. ใบรับรองแพทย์ (ตรวจโรคท่ัวไป) จํานวน 1 ฉบับ ขอจากคลินิกหรือโรงพยาบาลรัฐ

หรือโรงพยาบาลเอกชน 
f. เฉพาะระดับปริญญาเอก สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  

g. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเปน็ EMS ด่วนพเิศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย)  

ไม่เกินวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไปที ่
 

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

หรือส่งเอกสารท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ช้ัน 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสติ  
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ไม่เกินวันวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 (วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มกราคม 2564 ปิดทําการ แผนที ่http://bit.ly/REGBUUmap) 
 

2. การลงทะเบยีนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้มีสทิธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทําการยืนยันสิทธ์ิแล้ว ต้อง

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา ตามวัน-เวลาที่กําหนด (ภาคต้น ปีการศึกษา 2464 ลงทะเบียนผ่าน
ระบบ http:/reg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ในกรณีที่นิสิตไม่ลงทะเบียนรายวิชาตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
ในกรณีเช่นว่าน้ัน นิสิตต้องชําระค่าปรับตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 

ทั้งน้ี ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://reg.buu.ac.th เมนู “ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษา” 
และดาว์นโหลดข้อบังคับ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน ที่ http://reg.buu.ac.th เมนู 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   

3. ข้อมูล... 

- 2 - 



 

 
3. ข้อมูลสําหรบัผู้ที่มีสทิธ์ิเข้าศึกษาควรทราบ 

3.1 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา  

3.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตจะสมบูรณ์เมือ่มหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าธรรมเนียมและเอกสาร 
ตามข้อ 1.5 แล้ว  

3.3 เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว 
3.4 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ตาม 
3.5 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ตามคุณสมบัติที่รับ)        

ก่อนวันเปิดภาคเรียน (เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 วันที่ ๒๖ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
3.6 ผู้ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาแลว้จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่เข้าศกึษา จึงจะมีสถานะ

เป็นนิสิตสมบูรณ์  
3.7 สาขาวิชาที่ไม่ได้กําหนดให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 ในวันทียื่นยันสิทธ์ิการเข้าศึกษา 

จะต้องชําระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 
3.8  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใดให้

ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรอืการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัย
จะถอนช่ือผู้น้ันออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแมส้ําเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอนปริญญาบัตร โดยไม่
อาจขอรับค่าธรรมเนียมใด ๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

3.9 หมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 
 (1)  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามขอ้มูลได้ที่กองทะเบียน    

และประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102720, 038-102718-27, 038-102721, 
038-102715, 038-102643 หรือ http://smartreg.buu.ac.th หรือ 
http://reg.buu.ac.th  

 (2)  กาปฐมนิเทศ สอบถามขอ้มูลได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย (http://grd.buu.ac.th) 
 (3)  การชําระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157 

 (4)  การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษติดต่อขอใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ช้ัน 4                      
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี                    
โทร. 038-102700 ต่อ 402, 406, 412 email: li@go.buu.ac.th 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

 ประกาศ ณ วันที่   15    มกราคม พ.ศ. 2564 
 

 (ลงช่ือ)            สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

  

- 3 - 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม) 

นักวิชาการศึกษา 



 

ข้ันตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
ภาคต้น ปกีารศึกษา 2564 ระดบับณัฑิตศึกษา รอบที่ 1 

 

วัน รายการปฏบิัต ิ
28 - 29 มกราคม 2564 

(28 ม.ค. 64 ต้ังแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป) 
 

 กรอกข้อมูล ที ่http://smartreg.buu.ac.th 
 พิมพ์เอกสารจากระบบ 

28 - 29 มกราคม 2564  ชําระเงินที่ธนาคาร ไม่ต้องส่งใบชําระเงินให้มหาวิทยาลัย 
 

ไม่เกิน 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

9 กุมภาพนัธ์ 2564 ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินผ่านเว็บไซต์ 
 

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

 

ข้ันตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. ใบกํากับการ
รายงานตัว  

b. ใบระเบียนประวัตินิสิต c. เอกสารขอทําบัตร
ประจําตัวนิสิต 

d. ใบแจ้งชําระเงิน    
ค่าธรรมเนียม 

ติดรูปและเซ็นช่ือ 

กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th
(28 – 29 ม.ค. 64)

พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังน้ี  

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่กองทะเบียนฯ (ไม่เกิน 5 ก.พ. 64) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว เอกสารสําหรับทาํบัตรประจําตัวนิสิต  ใบระเบียนประวัตินิสิต 

(เอกสารข้อ a. b. c.)  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ทรานสครปิต์) 

สําเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะปริญญาเอก)         
และสําเนาใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี) 

ชําระทีธ่นาคาร
(28 – 29 ม.ค. 64) 

เม่ือชําระแล้วให้เก็บเอกสาร  
การชําระเงินไว้กับนิสิตเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ติดรูป  
(รูปใส่ชุดสุภาพ 

ไม่ให้ใช้รูปชุดครุย) 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว สําหรับส่งไปรษณีย ์

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ชื่อ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย์  
 

 ที่อยูผู่้รบั 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 169 ถ.ลงหาดบางแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 20131 
 
 
เอกสารรายงานตัว 
รหัสนิสิต  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ  
 

        

     


