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ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

วัน รายการปฏิบัติ 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

(23 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป) 
 

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

23 สิงหาคมพ.ศ. 2561 ช าระเงินท่ีธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการช าระเงินไว้กับตนเอง  
ไม่ต้องสง่ให้มหาวิทยาลัย 

23 - 24 สิงหาคมพ.ศ. 2561 ส่งเอกสารมาท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
25 สิงหาคมพ.ศ. 2561 ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ 

 

หมายเหต ุค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ตรวจสอบได้ที่ 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 
(23 ส.ค. 61) 

 

พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังนี้  

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (23 - 24 ส.ค. 61) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว เอกสารส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต  ใบระเบียนประวัตินิสิต 

(เอกสารข้อ a. b. c. )  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 

(ใบทรานสคริปต์) ส าเนาใบปริญญาบัตร  ใบรับรองแพทย์ และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 
 

ช าระท่ีธนาคาร 
(23 ส.ค. 61) 

เมื่อช ำระแล้วให้เก็บเอกสำร  
กำรช ำระเงินไว้กับนิสติเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ติดรูป  
(รูปใส่ชุดสุภำพ 

ไม่ให้ใช้รูปชุดครุย) 
 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว ส าหรับส่งไปรษณีย์ 

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ช่ือ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย ์ 
 

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

 20131 
 

 
 
เอกสารรายงานตัว 
รหัสนสิิต  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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