
 

ค ำชี้แจงกำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ 

ระดับบัณฑิตศึกษำ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
 
 

1. กำรรำยงำนตัวและช ำระค่ำธรรมเนียมเพ่ือยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหนึ่งของค่าบ ารุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งค่าธรรมเนียมเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ 

http://reg.buu.ac.th/registrar/register.asp 
1.2 กรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th  

ระหว่ำงวันที่ 11 – 13 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลที่มหาวิทยาลัย) 
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 แนบเอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่  
(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส าเนาเอกสารหน้าแรกท่ีมี

บ้านเลขท่ีและหน้าที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบทรานสคริปต์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ (ตรวจโรคทั่วไป) จ านวน 1 ฉบับ  ขอได้จากคลินิคหรือโรงพยาบาลรัฐหรือ

โรงพยาบาลเอกชน 
(6) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

1.5 น า “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ไปช าระเงินสด ระหว่ำงวันที่ 11 – 13 มกรำคม พ.ศ. 2560            
ทีก่องคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา (เวลาท าการ 08.30 - 16.30 น.) 

1.6 น าเอกสารที่ช าระเงินแล้ว และเอกสารตามข้อ 1.3 - 1.4 มายื่นที่กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (เวลาท าการ 08.30 - 16.30 น.) 

 

2. กำรลงทะเบียนเรียนภำคเรียนแรกที่เข้ำศึกษำ 
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ท าการยืนยันสิทธิ์แล้ว       

ต้องลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา ตามวัน-เวลาที่ก าหนด หากไม่ลงทะเบียนตามก าหนด จะต้องติดต่อ
ที่คณะ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนล่าช้าจากคณบดีของคณะที่ท่านสังกัด และช าระค่าปรับตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://reg.buu.ac.th เมน ู“ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษา” 
และการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน ที่ http://reg.buu.ac.th เมน ู“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   

 
 



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 
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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 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ก่อนวันที่เปิดภำคเรียน 
3.6 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา จึงจะมีสถานะ

เป็นนิสิตสมบูรณ์  
3.7 กรณียังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 ในวันที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา  

หรือลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม 
ปฏิทินการศึกษาก าหนด 

3.8 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)  การปฐมนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ติดต่อฝ่ายวิชาการของคณะที่สังกัด  
 โดยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ http://www.buu.ac.th เลือก “คณะ/หน่วยงาน” 
 (4)  การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ติดต่อได้ที่สถาบันภาษา โทร. 038-102700 ต่อ 518 
 

-------------------------------- 
 
 


