
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   0763/2562 

เรื่อง ค าชี้แจงการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบท่ี 5) 

------------------------ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559        
ข้อ 7 (2) ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาจึงก าหนด
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

1. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหนึ่ง

ของค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารไดท้ี่              

https://reg.buu.ac.th เมน ู“ข้อมูลรายงานตัวออนไลน์” 
1.2 กรอกข้อมูลและจองหอพัก ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ https://smartreg.buu.ac.th  

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย 

(1) ใบก ากับการรายงานตัว เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(2) ค ารับรองผู้ปกครอง กรอกรายละเอียด แล้วให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อให้เรียบร้อย 
(3) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้รายงานตัว” 
(4) เอกสารขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 นิ้ว ใส่ชุดนิสิตของ

มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่มีเครื่องแบบมหาวิทยาลัยให้ใส่เสื้อเชิตสีขาว (ไม่ให้ใช้รูปชุดนักเรียน) 
(5) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม 

1.4 น า “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ช าระเงินทีธ่นาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ  
ธนาคารกสิกรไทย ภายในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในเวลาท าการของธนาคาร  
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้เก็บหลักฐานการช าระเงินฉบับจริงไว้กับตนเอง ไม่ต้องส่ง                
ให้มหาวิทยาลัย (เม่ือช าระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 

1.5 จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย 
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว ค ารับรองผู้ปกครอง              

ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) เอกสารขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)  
(2)  เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่  

a. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้ส าเนาเอกสารหน้าแรก
ที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์) 

b. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
c. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 

 
1.6 จัดส่ง... 

 
 
 

(ส ำเนำ) 



 
 
 
 

1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย) ไปที่ 
 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”) 

 

หรือส่งเอกสารด้วยตนเองที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
 

2. ข้อมูลส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาควรทราบ 
2.1 เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว 
2.2 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะไดย้ืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ตาม 
2.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนเปิดเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) และให้ยื่นใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) 
ฉบับจริงที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้วพร้อมส าเนา 1 ฉบับ ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ภายในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคเรียน 

2.4 การรับใบเสร็จรับเงิน ให้น าบัตรประชาชนและเอกสารการช าระเงินมาติดต่อรับ โดยที่  
 นิสิตที่เรียนที่ตั้งบางแสน ติดต่อที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร) 
 นิสิตที่เรียนที่วิทยาเขต ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่วิทยาเขต  

2.5 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
2.6 วันขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2562  
2.7  ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันปฐมนิเทศ

นิสิตใหม ่จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตสมบูรณ์  
2.8 กรณียังไม่มีการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายในวันที่ช าระค่าธรรมเนียมการยืนยัน

สิทธิ์การเข้าศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ประมาณเดือนสิงหาคม 2562 
2.9 มหาวิทยาลัยจะท าประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว โดยสอบถาม

เพ่ิมเติมข้อมูล ได้ที่กองกิจการนิสิต โทร. 038-102222 ต่อ 1511 
2.10  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  
  ที่ http://bit.ly/BUUFee หรือ https://reg.buu.ac.th เมน ู“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
2.11  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า    

ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแม้ส าเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอน
ปริญญาบัตร โดยไม่อาจขอรับค่าธรรมเนียมใด ๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

 
 
 

2.12 หมายเลข... 
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2.12  หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 
 (1)  การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามข้อมูลได้ท่ีกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102715, 038-102718-27, 038-102729, 
038-102643 หรือ https://reg.buu.ac.th 

 (2)  หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน (https://affairs.buu.ac.th) 
 - หอพักนิสิตชาย โทร. 038-102222 ตอ่ 1527, 1542 
 - หอพักนิสิตหญิง โทร. 038-102222 ตอ่ 1536, 1539, 1541, 4118 
 - เฉพาะวันหยุด โทร. 038-102222 ต่อ 1512 
 (3)  หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 - หอพักนิสิตชาย โทร. 039-310000 ตอ่ 1726 
 - หอพักนิสิตหญิง โทร. 039-310000 ตอ่ 1727, 1720 
 (3)  หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร. 037-261559 ต่อ 1116 
 (4)  การช าระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157 
 (5)  การปฐมนิเทศนิสิต ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102536 
 (6)  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102533 
 (7)  ชุดพิธีการและเครื่องหมายนิสิต ติดต่อร้านค้าสวัสดิการ โทร. 038-102222 ต่อ 7908 
 (8)  การจัดการเรียนการสอน ติดต่อฝ่ายวิชาการของคณะที่สังกัด  
 โดยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ https://www.buu.ac.th เลือก “คณะ/หน่วยงาน” 

 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
 ประกาศ ณ วันที่  7   มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ)            สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ส าเนาถูกต้อง 
 
 (นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม) 
 นักวิชาการศึกษา 
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ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 

วัน รายการปฏิบัติ 
27 มิถุนายน 2562 

 
 

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

27 มิถุนายน 2562 
 

ช าระเงินท่ีธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการช าระเงินไว้กับตนเอง  
ไม่ต้องสง่ให้มหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 1 กรกฎาคม 2562 ส่งเอกสารมาท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบข้อมูลหอพัก การช าระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ 

 

หมายเหต ุค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ตรวจสอบได้ที่ https://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
 

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรอกข้อมูลที่ https://smartreg.buu.ac.th 
(27 มิ.ย. 62) 

 

พิมพ์เอกสารจากระบบ 5 รายการ ดังนี้  

a. ใบก ากับการ
รายงานตัว  

b. ค ารับรอง
ผู้ปกครอง 

c. ใบระเบียน
ประวัตินิสิต 

d. เอกสารขอท าบัตร
ประจ าตัวนิสิต 

e. ใบแจ้งช าระเงิน           
ค่าธรรมเนียม 

กรอกให้ครบถ้วน
และให้ผู้ปกครอง

เซ็นชื่อ 

ติดรูปและเซ็นชื่อ ช าระท่ีธนาคาร 
(27 มิ.ย. 62) 

เมื่อช าระแล้วให้เก็บเอกสาร  
การช าระเงินไว้กับนิสติเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ไม่เกิน 1 ก.ค. 62) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบก ากับการรายงานตัว ค ารับรองผู้ปกครอง เอกสารส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต  

ใบระเบียนประวัตินิสิต (เอกสารข้อ a. b. c. d.)  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 
 

ติดรูป  
(รูปใส่เสื้อเชิตขาว
ไม่ให้ใช้รูปชุด

นักเรียน) 
 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว ส าหรับส่งไปรษณีย์ 

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ช่ือ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย ์ 
 

 ท่ีอยู่ผู้รับ 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 169 ถ.ลงหำดบำงแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 20131 
 
 
 
เอกสารการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
รหัสนสิิต  

ระดับปริญญาตร ีคณะ  

        

 

     

 


