
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ 0460 /2565 

เรื่อง ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3 

------------------------ 
 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 23 การข้ึนทะเบียน
บัณฑิต (1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามข้อ 19  
จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่
ก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงก าหนดขั้นตอน 
การรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการช าระค่าธรรมเนียม 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและช าระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหนึ่งของค่าบ ารุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ 

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

ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(ควรด าเนินการก่อนเวลาปิดท าการของธนาคาร เนื่องจากต้องพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อช าระ
เงินที่ธนาคาร หรือช าระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกินรอบของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565)         
ผู้ที่ไม่ด าเนินการตามก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย 
(1) ใบก ากับการรายงานตัว เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(2) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้รายงานตัว” 
(3) เอกสารขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 นิ้ว (ต้องใส่ชุดสุภาพ 

ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ให้ใช้รูปชุดครุยและไม่ให้ใช้รูปสถาบันเดิม) 
(4) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม   

1.4 น า “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ช าระเงินวันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที ่
(1) ธนาคารกรุงไทย หรือ  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
(3) ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
(4) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven 
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ให้เก็บหลักฐานการช าระเงินฉบับจริง

ไว้กับตนเอง ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย (เม่ือช าระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 
1.5 ... 

 
 

(ส ำเนำ) 



 

1.5 จัดเตรียมเอกสารการยืนยันสิทธิ์ ประกอบด้วย 
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) 

เอกสารขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)  
(2) เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่  

a. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส าเนาเอกสารหน้าแรกท่ีมี
บ้านเลขท่ีและหน้าที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 

b. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
c. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบทรานสคริปต์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
d. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองส าเร็จการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ 
e. เฉพาะระดับปริญญาเอก ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0702/2564 เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)  

f. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย)  

ไม่เกินวันอังคารที ่21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไปที ่
 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.038102725 
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”) 

 
2. การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ท าการยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้อง
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา ตามวัน-เวลาที่ก าหนด (ลงทะเบียนผ่านระบบ https://reg.buu.ac.th 
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

ในกรณีที่นิสิตไม่ลงทะเบียนรายวิชาตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในกรณีเช่นว่านั้น นิสิตต้องช าระค่าปรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ทั้งนี้ ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ https://reg.buu.ac.th เมน ู“ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษา” 
และดาว์นโหลดข้อบังคับ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน ที่ https://reg.buu.ac.th เมน ู
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   

 
3. ข้อมูลส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาควรทราบ 

3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา  

3.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าธรรมเนียมและเอกสาร 
ตามข้อ 1.5 แล้ว  

3.3 ... 
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3.3 เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว 
3.4 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ตาม 
3.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ตามคุณสมบัติที่รับ)        

ก่อนวันเปิดภาคเรียน (เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5) 
3.6 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา จึงจะมีสถานะ

เป็นนิสิตสมบูรณ์  
3.7 สาขาวิชาที่ไม่ได้ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 ในวันที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 

จะต้องช าระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด  
3.8  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใดให้

ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อผู้นั้นออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแม้ส าเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอนปริญญาบัตร โดยไม่
อาจขอรับค่าธรรมเนียมใด ๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

3.9 หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 
 (1)  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามข้อมูลได้ที่กองทะเบียน    

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

 (2)  การปฐมนิเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย (https://grd.buu.ac.th)  
 หรือ LINE: @650nqdfu 

 (3)  การช าระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157 
 (4)  การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษติดต่อขอใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ชั้น 4                      

อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี                    
โทร.038 390 110 หรือ https://www.facebook.com/buuliacademy/ หรือ
email: li@go.buu.ac.th 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

 ประกาศ ณ วันที่   19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 (ลงชื่อ)            สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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 ส าเนาถูกต้อง 
 
 (นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม) 
 นักวิชาการศึกษา 



ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3 

 

วัน รายการปฏิบัติ 
16 - 17  มิถุนายน 2565 

  
 

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

16 - 17  มิถุนายน 2565 
 

ช าระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven 
ไม่ต้องส่งใบช าระเงินให้มหาวิทยาลัย 
 

ไม่เกิน 21 มิถุนายน 2565 ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

22 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินผ่านเว็บไซต์ 
 

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

 

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. ใบก ากับการ
รายงานตัว  

b. ใบระเบียนประวัตินิสิต c. เอกสารขอท าบัตร
ประจ าตัวนิสิต 

d. ใบแจ้งช าระเงิน           
ค่าธรรมเนียม 

ติดรูปและเซ็นชื่อ 

กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th 
(16 – 17 มิ.ย. 65) 

 

พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังนี้  

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่กองทะเบียนฯ (ไม่เกิน 21 มิ.ย. 65) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว เอกสารส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต  ใบระเบียนประวัตินิสิต  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริปต์)  

ส าเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะปริญญาเอก) และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล (ถ้ามี) 

 

ช าระที่ธนาคาร 
(16 – 17 มิ.ย. 65) 

เมื่อช ำระแล้วให้เก็บเอกสำร  
กำรช ำระเงินไว้กับนิสติเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ติดรูป  
(รูปใส่ชุดสุภำพ 

ไม่ให้ใช้รูปชุดครุย) 
 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว ส าหรับส่งไปรษณีย์ 

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ช่ือ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย ์ 
 

 ท่ีอยู่ผู้รับ 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.038102725 
 169 ถ.ลงหำดบำงแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 20131 
 
 
 
เอกสารรายงานตัว 
รหัสนสิิต  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ  
 

        

 

     

 


