.d

0;:

Q,J

b'j€l'l fl1'll bb:U
'I m'j'jl

d

.dl

Q,J

Q,

~

iI

4

Q,I

Q,I

Q,

4

Q,I

~

..•

CJ'Il'Um b'\f'j€lCJ'UCJ'U~'VItim'jb'll1I3ln131'j~~'U'U ruo/l~ 131
n131 A ru~'j:jm~

Q,Q,

~

~'j bbfl~'U~ 13l1~m

bctt>(9)

'lh~"ihum'j~n131

,

If

G>. n1'~';j1tJ -:l1'lJ ~'J bb~~~1';j~ fh 5';j';j~ bi1tJ~ bcWe:J ~'lJ~'lJfl'VI5n1';jboU1A m~1
tJ~ 1'Un1 'j ~ ~ b~€In b-il1 ~ n 131:U~ ~ €I'I 'j1 CJ
'11'U~d bbfl~oUl'j ~ r11ti'j'j1J bij CJ1J(bt1'Ucid 'UVl~ 'I'll €I'I r1l'U 1'j 'I
'U

•

bbfl~rhti'j'j1Jb ijCJ1Jm'j~n131)

~11J1'Ubb~'1r11ti'j'j1JbijCJ1Jb
~€I~'U~'U~'VI~m'jb

-ill~n1311~CJii~'U~€I'U

(9).(9)~n131~'U~€I'Ubbfl~b~~CJ1J-il€l1Jfl611Vl-r'Um€lnl 'U'j~'U'U 1~CJ~11'U1Vlfl~b€ln~l'j
'U-

http://smartreg.buu.ac.th

'"

~'1d .
1~~

.... 1fl'U':'1b~'VI
"d
http://smartreg.buu.ac.th

(9).b m€ln'll€l~fl~l'U'j~'U'U'jlCJ'Il'Um€l€l'U

~Qofd
t
fl1~.Ib'U1'U'VI 1£Jm ~.:l'VI1fl1J 'Vl.A. 1£J<fi>Gl ~.:lbblPlb1/;ll
I

1~CJ~m1J~h b'U'Um'j~l1J
o<:::lt.

~

dll'1

o~:oo 'W. bU'UIPl'WbU

f11'\l1'U~~€I11~fl ~~'VI~m'jb -ill ~n131
III

I

iI

(9).m '\f'j1J'\f'jb€ln~1):U1m~'U'U u'j~n€l'UmCJ

«9))

1'Uf11tl'U m'j'jlCJ'11'U~d

(b) 1'U'j~bUCJ'UtJ'j~1~'U~~

b~€I~'jd:U~€I'UAdl1JA'j'U~d'U'll€l'lb€ln~l'j
'\f'j~€I1J~~'jtJ~lCJ
bbfl~b~'U~€I1'U"1i€l'l "fl1CJii€l~€ItJ'jlCJ'I1'U~d"
'U
'U

(m) b€ln~l'j"lJ€lvhumtJ'j~"ill~d'U~~
,
b~€I~~ 11Jl

moU'jtJ'll~A'jmbfl~
cu

q

q

'\f'j~€I1J~~'jtJ~lmtJ'U'jtJ~"lJ'U1~
,cu
cu

(9)dd (~€I'11ci'll~~m'\f'j
q
q

11J~d1J

m

11J1 oU'jtJ~mu'Ub~1J)
cu

(~) 1'Ubb~'1r11ti'j'j1JbijCJ1J
o

1

iI

I

ClI

0

o<:::lt.

Qof d

I

~

(9).-~ 'U1 " 'Ubb:U'lfl1ti'j'j1Jb'UCJ1J"'ll1'j~b'l'U-a::'VI11.:l1'W'V1 1£Jm61.:l'VI1fl1J

«9))

ti'U1Al'jm'l1

(b)

ti'U1fl1'j1'V1CJ'\f'jlW'll6 Vl~€1

•

d

'Vl.A. 1£J<fi>Gl 'VI

'VICJVl~€1

(m) ti'U1Al'jn~m

1'VICJ

vi

brleJ oU1 -a::f'h fj-a-a1j bij fJ 1Jb eJV'UEJ'U ~'V1~n1-a bihff n'l?t1 bb1il1

1~bn'U'VI~n •••;J1'W n1

-aoU1-a:: b~'UQU'U"iI'i.:l

l1tl'U~'UbeJ.:l hj~eJ.:l~.:l 1'lX1JVl11'V1CJ1~CJ
(b~€IoUl'j~bb~d1JVll1'V1CJ1~CJ"lJ€I~'1d'U~'VI~~:U~
11J~'Ub~'U~'1n~ld)
(9).<t ~~b~~CJ1Jb€ln~l'jm'j~'U~'U~'VI~

«9))

b€ln~1'j~~1J~:U1m~'U'U

tJ'j~n€l'U~dCJ
l~bbn l'Uf11tl'Um'j'j1CJ'Il'U~d

b€ln~1'j"lJ€lvhumtJ'j~"il1~d'U~~
(b)

l'U'j~buCJ'U'lh~1~ti~~

(~mtJ~lCJ)
'U

(~~'jtJ~lCJ)
'U

b€ln~l'jb ~1Jb~1J l~bbn

a.

611b'U1'V1~bU CJ'UU1'U'\f'j~€I1J-r'U'j€l'l611b'U1" n ~€I'1(9) OU'U
'U

iI

d

iI

dClld

iI.dl

Q,I

Q.

(l'lX611b'Ul b€ln~l'jVlih

~

'U1'Ubfl"lJ'VIbbfl~Vl'Ul'V11J'll€l~CJ'UCJ'U~'VIti)
'U

b.

611b'U1U~'jtJ'j~"il1~dtJ'j~'ll1'll'U

'\f'j~€I1J-r'U1€1'1611b'Ul"n~€I'1(9)
OU'U
'U

bb'jn~ii

-~ -

lEI.

n1"H'l.:l'VI:a ih:J'Ub'iEJ'Ufl1Flb'iEJ'Ubb

1

tm~b~1An~1
1

~VI11V1tJ1~ CJ'U~'Vnfhvl'U~'lXerii~Vl5L -rr1~m~n 'U~~~'UurueVi\11~fl'lj1

~

~

~a.:l6'l.:lVl~LUCJ'UL~CJ'U.fl1f1L~CJ'ULL
~fl~L -rr1~fl'lj1
~f1ru~

L~ a"tJaa'U~6'l.:lVl~
,

~V111V1tJ1~CJ1~~m1'Ul
'"'

~

I

m~1'U-L 16'l1~n1V1'U~ V11fll,j6'l.:lVl~LuCJ'U\111~n1V1'U~1iJ~~a.:l~~~a

LU CJ'U~1-U11iJ1
flfl ru'U~"tJa.:lfl
ru~~vl1'U~.:l
.
V16'l~tJnVi'Ufl1~~fl'lj11~~

alQJ

q

q

d

LL6'l~fl1~Lfl'UL.:l'Ufl1u~'Ufl1~6'l.:lVl~L'UCJ'UL
~CJ'UVI
•

d

~vl1fl1~~'UEJ'U~VltLb"'1

n~LL6'l~'l11~~~1tJ r'U \111~-rraU.:l~'U"tJa.:l

http://reg.buu.ac.th
http://reg.buu.ac.th

L~\1 "~11'Ul V16'l~tJnVi'Ufl1~~fl'lj1"
I

q

tdl

L~\1 "fI15~~~L'UCJ~fl1~i"lfl'lj1"

fI

Gn. ~ mJ~ri1V1-rU
~iIi
n~1 Fl1 'a'VI'a1U
~
~ mi'VI5b ~1
.
(;)1.(9)
o:::lit..:!

t.I

er~1'Ufl1~~~
L~a fl~1,j~1
~

1

L'U'Ufl1~.fl1CJ 'U~~CJ~L16'l1~n1V1'U ~ ~V111V1tJ1~ CJIiJ~~al1ert!'U
~

.:::£

6'l6'l~6'lVl5fl1~b"tJ1i"lfl'lj1
(;)1. ~

fl1~~'UEJ'U~VltL -rr1~m~11iJ~6'l~'U~ruL~a~V111V1tJ1~ CJ
l~r'U L~'U~15~~~ Li1CJ~LL6'l~Lafl6'l1~

~

(;)1,~

..

mru...

- Q1 -

Q1.~ mruiJ-:]1~J1~'ll1'j~rhfi'j'j~bt1mJfn'jPlfl'\~1

-:]1~~ (9)1'U'r'U~~'UiJ'U~VI~fn'jb"ihPlm~n "iJ~~8-:]'ll1'j~

ri1fi'j'j~ bt1(J~\?I1~tJ~Vi'Ufn'jPl fl'l',n fhvl'U~
Q1.~ V1mm~"lJbVI'jP1~vl~1V1-r'lJ~~~8orrm.J~(9h-:]
1

(9))

fn'j~'UiJ'U~VI~b -rr1Plmn

618'lJm~-rr8~~ 1~~ fl8-:]VI~bU (J'Ubb~~tJ'j~~1~(:.J~fn'jPl fl'I~n
'lJ

bVI'j. OQ1~-(9)O~gV(9)tt,OQ1~-(9)O~gV(9)~-~gV,
OQ1~-(9)O~gV~(9),OQ1~-(9)o~b<tQ1
V1~8
(~)

http://smartreg.buu.ac.th

fn'j'll1'j~ri1fi'j'j~bt1(J~

(Q1) fn'jtJ~~ijb

V1~8

http://reg.buu.ac.th

~~~8flmf161-:]bb~~VI-r~~~'U bVI'j. OQ1~-(9)O~(9)<tgV

VI131
fn'j~~ fn'j b~(J'Ufn'j618'U ~~~ 8-:]1'U~~fn'j b~(J'Ufn'j618'U

'"
f1ru~-r~m61\?11bb~~ij~13l161\?11b
VI'j. OQ1~-(9)O~Q1b~ ~8

(9)(9)gV

'"
(<t) fn'jVl~618'lJ1"1l1m~Ter-:]fl~~~~~8"lJ81'lJ61~f1'jbb~~'j~bU(J'lJfn'j1~~
mf11'j13l161\?1'j1"iJ1'j~tJ'j~(J'j
~'U~1tJ'j~~~~
\J
bVl'j. OQ1~-(9)O~gVOO~8 bo~,

(~-:]~8)

dJI

~'U b

~V111V1CJ161(J'lJ'j~1
~-:]V11~"1l~'lJ~
flJ
q

bOQ1 emaiL:

Li@go.buu.ac.th

61~VlCJ1-r\?l'U~~-:]f1~fl~

•

(~~1(J13l161\?1'j1"iJ1'j~61~VI(J1
-r\?l'U~~-:]f1~fl~)
'lJ

~~1 (J86fn'j'lJ~~

•

1(JVI~bU(J'Ubb~
~tJ'j~m~(:.J~ fn'jPlfl~1

tJ~lli1 fn'j bb
VI'U

~ tJn'lJ1iVltl 1~ 86 fn'j'lJ ~~V111 VI(J161(J'lJ'j~1
'lJ

J.J

tl)~ 1 ~Ci

('U1-:]61118~61Vl1
b\?lVl~~)

'11fl1"1l1fn'jPl

fl~1

~

'lJ

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วัน

รายการปฏิบัติ

23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(23 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป)

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

23 สิงหาคมพ.ศ. 2561

ชาระเงินที่ธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการชาระเงินไว้กับตนเอง
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย
23 - 24 สิงหาคมพ.ศ. 2561
ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคมพ.ศ. 2561
ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ตรวจสอบได้ที่ http://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th
(23 ส.ค. 61)
พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังนี้
a. ใบกากับการ
รายงานตัว
ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ

b. ใบระเบียนประวัตินิสิต

ติดรูปและเซ็นชื่อ

c. เอกสารขอทาบัตร
ประจาตัวนิสิต
ติดรูป
(รูปใส่ชุดสุภำพ
ไม่ให้ใช้รูปชุดครุย)

d. ใบแจ้งชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม
ชาระที่ธนาคาร
(23 ส.ค. 61)

เมื่อชำระแล้วให้เก็บเอกสำร
กำรชำระเงินไว้กับนิสติ เอง
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (23 - 24 ส.ค. 61)
เอกสารประกอบด้วย
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกากับการรายงานตัว เอกสารสาหรับทาบัตรประจาตัวนิสิต ใบระเบียนประวัตินิสิต
(เอกสารข้อ a. b. c. )
๒. เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบแสดงผลการเรียน
(ใบทรานสคริปต์) สาเนาใบปริญญาบัตร ใบรับรองแพทย์ และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว สาหรับส่งไปรษณีย์
ที่อยู่ผู้ฝากส่ง
ชื่อ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ผู้รับ
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหำดบำงแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

20131

เอกสารรายงานตัว
รหัสนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

