(สำเนำ)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0065/2562
เรื่อง คาชี้แจงการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1)
-----------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข้อ 7 (2) ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาจึงกาหนด
ขั้นตอนของการรายงานตัว ดังนี้

1. การรายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียม
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชาระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลสาหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่
https://reg.buu.ac.th เมนู “ข้อมูลรายงานตัวออนไลน์”
1.2 กรอกข้อมูลและจองหอพัก ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ https://smartreg.buu.ac.th
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย
(1) ใบกากับการรายงานตัว เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
(2) คารับรองผู้ปกครอง กรอกรายละเอียด แล้วให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อให้เรียบร้อย
(3) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้รายงานตัว”
(4) เอกสารขอทาบัตรประจาตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 นิ้ว ใส่ชุดนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่มีเครื่องแบบมหาวิทยาลัยให้ใส่เสื้อเชิตสีขาว (ไม่ให้ใช้รูปชุดนักเรียน)
(5) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม
1.4 นา “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ชาระเงิน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่
(1) ธนาคารกรุงไทย หรือ
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
(3) ธนาคารกสิกรไทย
เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชาระเงินฉบับจริงไว้กับตนเอง ไม่ต้องส่งให้
มหาวิทยาลัย (เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว)
1.5 จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกากับการรายงานตัว คารับรองผู้ปกครอง
ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) เอกสารขอทาบัตรประจาตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)
(2) เอกสาร...

-2(2) เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
a. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้สาเนาเอกสารหน้าแรก
ที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์)
b. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
c. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย) ไปที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”)
หรือส่งเอกสารด้วยตนเองที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2. การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา (หลังจากยืนยันสิทธิก์ ารเข้าศึกษาแล้ว)
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านระบบ TCAS แล้ว หากต้องการสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษา จะต้องดาเนินการสละสิทธิ์ ที่ https://mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) กาหนด

3. ข้อมูลสาหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาควรทราบ
3.1 เมื่อชาระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว
3.2 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที
แม้จะได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ตาม
3.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนเปิดเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) และให้ยื่นใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ)
ฉบับจริงที่ระบุวันสาเร็จการศึกษาแล้วพร้อมสาเนา 1 ฉบับ ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ภายในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคเรียน
3.4 การรับใบเสร็จรับเงิน ให้นาบัตรประชาชนและเอกสารการชาระเงินมาติดต่อรับ โดยที่
 นิสิตที่เรียนที่ตั้งบางแสน ติดต่อที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี
 นิสิตที่เรียนที่วิทยาเขต ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่วิทยาเขต
3.5 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
3.6 วันขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2562
3.7 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตสมบูรณ์
3.8 วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ประมาณเดือนสิงหาคม 2562
3.9 มหาวิทยาลัยจะทาประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว โดยสอบถาม
เพิ่มเติมข้อมูล ได้ที่กองกิจการนิสิต โทร. 038-102222 ต่อ 1511
3.10 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
ที่ https://goo.gl/e7iYb3 หรือ https://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
3.11 ผู้ที่...

-33.11 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใด
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแม้สาเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอน
ปริญญาบัตร โดยไม่อาจขอรับค่าธรรมเนียมใดๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
3.12 หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ
(1) การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามข้อมูลได้ที่กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102715, 038-102718-27, 038-102721,
038-102643 หรือ https://reg.buu.ac.th
(2) หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน (https://affairs.buu.ac.th)
- หอพักนิสิตชาย โทร. 038-102222 ต่อ 1527, 1542
- หอพักนิสิตหญิง โทร. 038-102222 ต่อ 1536, 1539, 1541, 4118
- เฉพาะวันหยุด โทร. 038-102222 ต่อ 1512
(3) หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
- หอพักนิสิตชาย โทร. 039-310000 ต่อ 1726
- หอพักนิสิตหญิง โทร. 039-310000 ต่อ 1727, 1720
(3) หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร. 037-261559 ต่อ 1116
(4) การชาระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157
(5) การปฐมนิเทศนิสิต ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102536
(6) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102533
(7) การจัดการเรียนการสอน ติดต่อฝ่ายวิชาการของคณะที่สังกัด
โดยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ https://www.buu.ac.th เลือก “คณะ/หน่วยงาน”
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

สหัทยา รัตนะมงคลกุล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา รัตนะมงคลกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม)
นักวิชาการศึกษา

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วัน

รายการปฏิบัติ

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(11 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

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

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ชาระเงินที่ธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการชาระเงินไว้กับตนเอง
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย
11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตรวจสอบข้อมูลหอพัก การชาระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ตรวจสอบได้ที่ https://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
กรอกข้อมูลที่ https://smartreg.buu.ac.th
(11 ก.พ. 62)
พิมพ์เอกสารจากระบบ 5 รายการ ดังนี้
a. ใบกากับการ
รายงานตัว

b. คารับรอง
ผู้ปกครอง

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ

กรอกให้ครบถ้วน
และให้ผู้ปกครอง
เซ็นชื่อ

c. ใบระเบียน
ประวัตินิสิต
ติดรูปและเซ็นชื่อ

d. เอกสารขอทาบัตร
ประจาตัวนิสิต
ติดรูป
(รูปใส่เสื้อเชิตขาว
ไม่ให้ใช้รูปชุด
นักเรียน)

e. ใบแจ้งชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม
ชาระที่ธนาคาร
(11 ก.พ. 62)
เมื่อชาระแล้วให้เก็บเอกสาร
การชาระเงินไว้กับนิสติ เอง
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (11 - 13 ก.พ. 62)
เอกสารประกอบด้วย
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกากับการรายงานตัว คารับรองผู้ปกครอง เอกสารสาหรับทาบัตรประจาตัวนิสิต
ใบระเบียนประวัตินิสิต (เอกสารข้อ a. b. c. d.)
๒. เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว สาหรับส่งไปรษณีย์
ที่อยู่ผู้ฝากส่ง
ชื่อ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์

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

20131

เอกสารการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รหัสนิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสําหรับกรอกในระบบรายงานตัว
1. ไฟล์รูปชุดนิสิต





หากยังไม่มีเนคไทและกระดุมของมหาวิทยาลัย ให้ใส่เฉพาะเสื้อเชิ้ตขาว
เป็นรูปที่ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
ขนาดของภาพต้องอยู่ระหว่าง 225x250 pixels
เป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น

2. ข้อมูลทีต่ ้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัว









ชื่อภาษาอังกฤษ – นามสกุลภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด
เชื้อชาติ – สัญชาติ – ศาสนา – หมู่โลหิต
เลขรหัสประจําบ้าน (ตามทะเบียนบ้าน)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
อีเมล์
จังหวัดที่เกิด

ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง










ชื่อ - นามสกุล ของบิดา
เลขบัตรประชาชนของบิดา
สถานภาพ อาชีพและรายได้ของบิดา
ชื่อ - นามสกุล ของมารดา
เลขบัตรประชาชนของมารดา
สถานภาพ อาชีพและรายได้มารดา
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ติดต่อได้







ชื่อ - นามสกุล ของผู้ปกครอง
เลขบัตรประชาชนของผูป้ กครอง
ความสัมพันธ์ผปู้ กครอง
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
สถานภาพ อาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ









จํานวนพี่น้องทั้งหมด(รวมตัวนิสิต)
นิสิตเป็นบุตรคนที่
จํานวนพี่น้องที่กําลังศึกษาอยู่(รวมตัวนิสิต)
ระหว่างศึกษาได้รับอุปการะด้านการเงินจาก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน(ไม่รวมค่าเทอม)
สถานภาพการรับทุน
ข้อมูลความพิการ
ความถนัด/ความสนใจพิเศษ

ประวัติการศึกษา





วุฒิที่สําเร็จการศึกษา
วันที่จบการศึกษา (หากยังไม่จบ ยังไม่ต้องกรอก)
ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) (หากยังไม่จบ ยังไม่ต้องกรอก)
ชื่อสถานศึกษา

ประวัติการทํางาน (ถ้ามี)
 ชื่อบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน
 ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ทํางาน

