
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0002/2563 

เร่ือง คําช้ีแจงการยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี  
ประจําปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) 

------------------------ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559        
ข้อ 7 (2) ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาจึงกําหนด
ขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษา ดังน้ี 
 

1. การยืนยันสทิธ์ิการเข้าศกึษาและชําระค่าธรรมเนียม 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาและชําระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหน่ึง

ของค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยมขีั้นตอน ดังน้ี 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลสําหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่              

https://reg.buu.ac.th เมนู “ข้อมลูรายงานตัวออนไลน์” 
1.2 เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ https://smartreg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 และกรอกข้อมูลดังน้ี 
1.2.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว  
1.2.2 เลือกจอง/ไม่จองหอพัก  
1.2.3 เฉพาะนิสิตที่เรียนที่ต้ังบางแสน ให้เลือก/ไม่เลือกลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(บัตรทอง) โดยใช้สิทธิที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย 

(1) ใบกํากับการรายงานตัว เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(2) คํารับรองผู้ปกครอง กรอกรายละเอียด แล้วให้ผู้ปกครองเซ็นช่ือให้เรียบร้อย 
(3) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นช่ือในช่อง “ลายมือช่ือผู้รายงานตัว” 
(4) เอกสารขอทําบัตรประจําตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 น้ิว ใส่ชุดนิสิตของ

มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่มีเครื่องแบบมหาวิทยาลัยให้ใส่เสื้อเชิตสีขาว (ไม่ให้ใช้รูปชุดนักเรียน) 
(5) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม 
(6) แบบคําร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ (เฉพาะผู้ที่เลอืกลงทะเบียนบัตรทอง)  

1.4 นํา “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน” ชําระเงินระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ 
(1) ธนาคารกรุงไทย หรือ  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
(3) ธนาคารกสิกรไทย 
เม่ือชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ใหเ้กบ็หลกัฐานการชําระเงนิฉบบัจรงิไว้กบัตนเอง ไม่ตอ้งส่งให้

มหาวิทยาลัย (เมื่อชําระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 
 

1.5 จัด... 
 

 
 

(สําเนา) 
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*** ใบแจ้งค่าธรรมเนียมที่ชำระเงินและตราธนาคารประทับแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงิน ***



 
 
 

1.5 จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย 
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว คํารับรองผู้ปกครอง              

ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) เอกสารขอทําบัตรประจําตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)  
(2)  เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่  

a. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้สําเนาเอกสารหน้าแรก
ที่มีบ้านเลขท่ีและหน้าที่มีช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ) 

b. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
c. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี) 

(3)  กรณีเลือกลงทะเบียนบัตรทอง ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้พิมพ์แบบคําร้อง
ลงทะเบียนผู้มสีิทธิจากระบบ แล้วแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง เพ่ิมอีก 1 ฉบับ แล้วเย็บสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกับแบบคําร้อง  

1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเปน็ EMS ด่วนพเิศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย) ไปที่ 
 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา  
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรุ ี20131 
(วงเลบ็มุมซองดา้นล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”) 

 

หรือส่งเอกสารด้วยตนเองที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ช้ัน 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 9 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 

2. การสละสทิธ์ิการเข้าศึกษา  
ผู้ที่ยืนยันสทิธ์ิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านระบบ TCAS แล้ว หากต้องการสละสิทธ์ิ 

การเข้าศึกษา จะต้องดําเนินการสละสิทธ์ิ ที่ https://mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด 

 

3. ข้อมูลสําหรบัผู้ที่มีสทิธ์ิเข้าศึกษาควรทราบ 
3.1 เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนเงินดังกล่าว 
3.2 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะได้ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแลว้ก็ตาม 
3.3 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนเปิดเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) และให้ย่ืนใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) ฉบับ
จริงที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาแล้วพร้อมสําเนา 1 ฉบับ ทีก่องทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ช้ัน 1 อาคาร
ศูนย์กิจกรรมนสิิต ภายในสปัดาหแ์รกหลังจากเปดิภาคเรียน 

3.4 การรับใบเสร็จรับเงิน ให้นําบัตรประชาชนและเอกสารการชําระเงินมาติดต่อรับ โดยที่  
 นิสิตที่เรียนที่ต้ังบางแสน ติดต่อที่กองคลังและทรัพย์สิน ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี (ภปร) 
 นิสิตที่เรียนที่วิทยาเขต ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่วิทยาเขต  

3.5 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
3.6 วันขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2563  
 

3.7 ผู้ยืนยัน... 
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3.4 นิสิตที่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับลูกข้าราชการ      - ใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้วที่ธนาคาร     - พิมพ์เอกสารประกอบการแนบเบิก เพื่อนำไปประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร(สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ โทร.038-102157)



 

 
 

3.7  ผู้ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันปฐมนิเทศ
นิสิตใหม ่จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตสมบูรณ ์ 

3.8 วันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2563 
3.9 มหาวิทยาลัยจะทําประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ทียื่นยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาแล้ว โดยสอบถาม

เพ่ิมเติมข้อมูล ได้ที่กองกิจการนิสิต โทร. 038-102222 ต่อ 1511 
3.10  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  

ที่ https://goo.gl/e7iYb3 หรือ https://reg.buu.ac.th เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
3.11  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแลว้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใด

ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือผู้น้ันออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแม้สาํเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอน
ปริญญาบัตร โดยไม่อาจขอรับค่าธรรมเนียมใด ๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

3.12  หมายเลขโทรศัพทส์ําหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 
 (1)  การบันทกึข้อมูลระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามข้อมูลได้ที่กองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102715, 038-102718-27, 038-102721, 
038-102643 หรือ https://reg.buu.ac.th 

 (2)  หอพักนิสติ มหาวิทยาลยับูรพา 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)  หอพักนิสติ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 - หอพักนิสิตชาย โทร. 039-310000 ต่อ 1726 
 - หอพักนิสิตหญิง โทร. 039-310000 ต่อ 1727, 1720 
 (3)  หอพักนิสติ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร. 037-261559 ต่อ 1116 
 (4)  การชําระค่าธรรมเนียม 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   3   มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 (ลงช่ือ)            สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                 ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  สําเนาถูกต้อง 

 
 (นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม) 
 นักวิชาการศึกษา 
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ข้ันตอนการรายงานตวัเพื่อยืนยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
 

วัน รายการปฏบิัต ิ
5 - 6 กุมภาพนัธ์ 2563 

(5 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป) 
 

 กรอกข้อมูล จองหอพัก ที่ http://smartreg.buu.ac.th           
(เฉพาะนิสิตเรียนที่บางแสน ให้เลือก/ไม่เลือกลงทะเบียนบัตรทอง) 

 พิมพ์เอกสารจากระบบ 
5 - 6 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
ชําระเงินที่ธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการชําระเงินไว้กับตนเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 9 กุมภาพนัธ์ 2563 ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือไปรษณีย์มาท่ีกองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

11 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ตรวจสอบข้อมูลหอพัก การชําระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเวบ็ไซต์ 
 

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

ข้ันตอนการรายงานตวัเพื่อยืนยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรอกข้อมูลที ่https://smartreg.buu.ac.th
(5 - 6 ก.พ. 63) 

พิมพ์เอกสารจากระบบ ดังนี้  

1. ใบกํากับการ
รายงานตัว  

2. คํารับรอง
ผู้ปกครอง 

3. ใบระเบียน
ประวัตินิสิต 

4. เอกสารขอทํา
บัตรประจําตัวนิสิต

6. ใบแจ้งชําระเงิน 
ค่าธรรมเนียม 

กรอกให้ครบถว้น
และให้ผู้ปกครอง

เซ็นช่ือ 

ติดรูปและเซ็นช่ือ

ชําระที่ธนาคาร 
(5 - 6 ก.พ. 63) 

เม่ือชําระแล้วให้เก็บเอกสาร  
การชําระเงินไว้กับนิสิตเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่กองทะเบียนฯ (ไม่เกิน 9 ก.พ. 63) 
เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว คํารับรองผู้ปกครอง เอกสารสําหรับทําบัตรประจําตัวนิสิต  

ใบระเบียนประวัตินิสิต (เอกสารข้อ a. b. c. d.)  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้าม)ี 
๓. แบบคําร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เฉพาะผู้ที่เลือกลงทะเบียนบัตรทอง) 

ติดรูป  
(รูปใส่เสื้อเชิต
ขาวไม่ให้ใชร้ปู
ชุดนกัเรยีน) 

5. แบบคําร้อง
ลงทะเบียนผู้มี
สิทธิ (เฉพาะผู้ที่
เลือกลงทะเบียน

บัตรทอง) 

แมคสําเนา
บัตรประชาชน

ติดคําร้อง 

Buu-Center
Highlight

Buu-Center
Highlight



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว สําหรับส่งไปรษณีย ์

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ชื่อ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย์  
 

 ที่อยูผู่้รบั 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 169 ถ.ลงหาดบางแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 20131 
 
 
 
เอกสารการยืนยันสทิธิ์เขา้ศกึษา 
รหัสนิสิต  

ระดับปริญญาตร ีคณะ  

        

     




