
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   1033 /2565 

เรื่อง คําช้ีแจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  

------------------------ 
 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 23 การข้ึนทะเบียน
บัณฑิต (1) ผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามข้อบังคับน้ี จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภทใดประเภทหน่ึง ตามข้อ 19  
จึงจะมีสถานะเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไมส่ามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่
กําหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผูน้ั้นสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงกําหนดขั้นตอน 
การรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษา ดังน้ี 
 

1. การขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตและการชําระค่าธรรมเนียม 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชําระค่าธรรมเนียม (เป็นส่วนหน่ึงของค่าบํารุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามใบแจ้งหน้ีค่าธรรมเนียม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1.1 ศึกษาขั้นตอนและเตรียมข้อมูลสําหรับกรอกในระบบ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ 

http://smartreg.buu.ac.th 
1.2 กรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th                        

ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
(ควรดําเนินการก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร เน่ืองจากต้องพิมพ์เอกสารจากระบบเพ่ือชําระเงิน 
ที่ธนาคาร หรอืชําระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกินรอบของวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)                      
ผู้ที่ไม่ดําเนินการตามกําหนด ให้ถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา 

1.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ ประกอบด้วย 
(1) ใบกํากับการรายงานตัว เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(2) ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นช่ือในช่อง “ลายมือช่ือผู้รายงานตัว” 
(3) เอกสารขอทําบัตรประจําตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด 1 น้ิว (ต้องใส่ชุดสุภาพ 

ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ให้ใช้รูปชุดครุยและไมใ่ห้ใช้รูปสถาบันเดิม) 
(4) ใบแจ้งค่าธรรมเนียม   

1.4 นํา “ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” ชําระเงินวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที ่
(1) ธนาคารกรุงไทย หรือ  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
(3) ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
(4) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven 
เม่ือชําระคา่ธรรมเนียมเพื่อยืนยันสทิธิ์การเขา้ศกึษาแลว้ ใหเ้กบ็หลกัฐานการชําระเงินฉบบัจริง

ไว้กบัตนเอง ไม่ต้องส่งใหม้หาวิทยาลัย (เมือ่ชําระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) 
1.5 ... 

 
 

(สําเนา) 



 

1.5 จัดเตรียมเอกสารการยืนยันสิทธ์ิ ประกอบด้วย 
(1) เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว ใบระเบียนประวัตินิสิต (ติดรูปถ่าย) 

เอกสารขอทําบัตรประจําตัวนิสิต (ติดรูปถ่าย)  
(2) เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่  

a. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ให้สําเนาเอกสารหน้าแรกที่มี
บ้านเลขที่และหน้าที่มีช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ) 

b. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
c. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบทรานสคริปต์) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
d. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองสําเร็จการศึกษา พรอ้มรับรองสําเนาถูกต้อง 2 ฉบบั 
e. เฉพาะระดับปริญญาเอก สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0702/2564 เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่3)  

f. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
1.6 จัดส่งเอกสารข้อ 1.5 ทางไปรษณีย์ (ส่งเปน็ EMS ด่วนพเิศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย)  

ไม่เกินวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไปที ่
 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา โทร.038102725 
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรุ ี20131 
(วงเลบ็มุมซองดา้นล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”) 
 

หรือส่งเอกสารท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ช้ัน 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสติ 
(วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปิดทําการ) 
 

2. การลงทะเบยีนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้มีสทิธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทําการยืนยันสิทธ์ิแล้ว ต้อง

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา ตามวัน-เวลาที่กําหนด (ลงทะเบียนผ่านระบบ https://reg.buu.ac.th 
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 

ในกรณีที่นิสิตไม่ลงทะเบียนรายวิชาตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
ในกรณีเช่นว่าน้ัน นิสิตต้องชําระค่าปรับตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 

ทั้งน้ี ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ https://reg.buu.ac.th เมนู “ดาว์นโหลดปฏิทินการศึกษา” 
และดาว์นโหลดข้อบังคับ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน ที่ https://reg.buu.ac.th เมนู 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   

 
3. ข้อมูลสําหรบัผู้ที่มีสทิธ์ิเข้าศึกษาควรทราบ 

3.1 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา  

3.2 ... 
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3.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตจะสมบูรณ์เมือ่มหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าธรรมเนียมและเอกสาร 

ตามข้อ 1.5 แล้ว  
3.3 เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว 
3.4 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 

แม้จะได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ตาม 
3.5 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ตามคุณสมบัติที่รับ)        

ก่อนวันเปิดภาคเรียน (เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 วันเสารท์ี่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5) 
3.6 ผู้ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาแลว้จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่เข้าศกึษา จึงจะมีสถานะ

เป็นนิสิตสมบูรณ์  
3.7 สาขาวิชาที่ไม่ได้กําหนดให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 ในวันทียื่นยันสิทธ์ิการเข้าศึกษา 

จะต้องชําระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด  
3.8  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใดให้

ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรอืการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัย
จะถอนช่ือผู้น้ันออกจากสภาพความเป็นนิสิตทันที หรือแมส้ําเร็จการศึกษาแล้วจะถูกเพิกถอนปริญญาบัตร โดยไม่
อาจขอรับค่าธรรมเนียมใด ๆ คืนได้ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

3.9 หมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อข้อมูลต่าง ๆ 
 (1)  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ สอบถามขอ้มูลได้ที่กองทะเบียน    

และประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102720, 038-102718-27, 038-102721, 
038-102715, 038-102643 หรือ https://smartreg.buu.ac.th หรือ 
https://reg.buu.ac.th หรือ LINE: @regbuu 

 (2)  การปฐมนิเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย (https://grd.buu.ac.th)  
 หรือ LINE: @650nqdfu 

 (3)  การชําระค่าธรรมเนียม ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-102157 
 (4)  การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษติดต่อขอใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ช้ัน 4                      

อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี                    
โทร.038 390 110 หรือ https://www.facebook.com/buuliacademy/ หรือ
email: li@go.buu.ac.th 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

 ประกาศ ณ วันที่   5  ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 (ลงช่ือ)            สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 สําเนาถูกต้อง 
 
 (นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม) 
 นักวิชาการศึกษา 
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ข้ันตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํภาคปลาย ปกีารศกึษา 2565   

 

วัน รายการปฏบิัต ิ
9 - 10  พฤศจิกายน 2565 

  
 

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

9 - 10  พฤศจิกายน 2565 
 

ชําระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทีร่้าน 7-Eleven 
ไม่ต้องส่งใบชําระเงินให้มหาวิทยาลัย 
 

ไม่เกิน 19 พฤศจิกายน 2565 ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

15 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินผ่านเว็บไซต์ 
 

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

 

ข้ันตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. ใบกํากับการ
รายงานตัว  

b. ใบระเบียนประวัตินิสิต c. เอกสารขอทําบัตร
ประจําตัวนิสิต 

d. ใบแจ้งชําระเงิน    
ค่าธรรมเนียม 

ติดรูปและเซ็นช่ือ 

กรอกข้อมูลที่ http://smartreg.buu.ac.th
(9 – 10 พ.ย. 65)

พิมพ์เอกสารจากระบบ 4 รายการ ดังน้ี  

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่กองทะเบียนฯ (ไม่เกิน 19 พ.ย. 65) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
๑. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ ใบกํากับการรายงานตัว เอกสารสําหรับทาํบัตรประจําตัวนิสิต  ใบระเบียนประวัตินิสิต  
๒. เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ทรานสครปิต์)  

สําเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะปริญญาเอก) และสําเนาใบเปลี่ยนช่ือ 
นามสกุล (ถ้าม)ี 

ชําระทีธ่นาคาร
(9 – 10 พ.ย. 65) 

เม่ือชําระแล้วให้เก็บเอกสาร  
การชําระเงินไว้กับนิสิตเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการ 

ติดรูป  
(รูปใส่ชุดสุภาพ 

ไม่ให้ใช้รูปชุดครุย) 



ใบติดหน้าซองเอกสารรายงานตัว สําหรับส่งไปรษณีย ์ 

ที่อยู่ผู้ฝากส่ง 

ชื่อ  
ที่อยู่  
  
  
รหัสไปรษณีย์  
 

 ที่อยูผู่้รบั  
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.038102725 
 169 ถ.ลงหาดบางแสน  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 20131 
  
 
 
เอกสารรายงานตัว 
รหัสนิสิต  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ  
 

        

     


