
-ส ำเนำ- 
 
 
                                  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ที่   0032 / ๒๕66 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) 
-------------------------------- 

      อนุสนธิประกำศมหำวิทยำลัยที่ 0795/2565 ลงวันที ่18 สิงหำคม พ.ศ. 2565 เรือ่ง ก ำหนดกำร
ลงทะเบียนเรียน ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี (ยกเว้นวิทยำลัยนำนำชำติ) 
เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 11 ของประกำศมหำวิทยำลัย
บูรพำท่ี 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 จึงขอยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัยที่ 
0795/2565 ลงวันที่ 18 สงิหำคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 
2565 ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี (ยกเว้นวิทยำลัยนำนำชำติ) และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน 
 

วัน – เวลา รายการปฏิบัติ 
วันศุกร์ที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

-  นิสิตปริญญำตรีชั้นปีที่ 4  พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และลงทะเบียนเรียน 

วันจันทร์ที ่14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึง 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

-  นิสิตปริญญำตรีชั้นปีที่ 3  พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และลงทะเบียนเรียน 

วันอังคารที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึง 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

-  นิสิตปริญญำตรีชั้นปีที่ 2  พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และลงทะเบียนเรียน 

วันพุธที ่16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

-  นิสิตปริญญำตรีชั้นปีที่ 1  พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และลงทะเบียนเรียน 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - วันเปิดภำคเรียน 
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง 
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

- นิสิตยื่นค ำร้องขอขยำยเวลำช ำระเงิน เนื่องจำกขำดแคลนทุนทรัพย์ 
  อย่ำงแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เริ่มปรับลงทะเบียนช้ำ 
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

- นิสิตระดับปริญญำตรี เพิ่ม-ลด ออนไลน์ 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เริ่มปรับลงทะเบียนเพ่ิม-ลด ล่ำช้ำ 
วันอังคารที ่6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนเรียนช้ำ ถ้ำพ้นก ำหนดนี้แล้ว 

  ผู้ที่ยังไม่ได้มำลงทะเบียนเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ำเรียนในภำคเรียนนี้ 
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ส าหรับนิสิต 
  ที่จะขอลาพักการเรียน 
- วันสุดท้ำยของกำรเพิ่ม-ลดช้ำโดยเสียค่ำปรับ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง  
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

- นิสิตทุกชั้นปี พิมพ์ใบตรวจสอบวิชำลงทะเบียนเรียนได้ทำงอินเทอร์เน็ต  
  (ยกเว้นวิทยำลัยนำนำชำติ) 



-2- 
วัน – เวลา รายการปฏิบัติ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง  
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

- วิธีที่ 1 เมนู “พิมพ์ใบช ำระเงิน” เป็นกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 
  ระบบ Teller Payment ที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรทีเอ็มบี- 
  ธนชำติ  ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกรุงเทพ และ  
  เคำน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสำขำทั่วประเทศ ตามเวลาเปิดท าการ 
  ของธนาคาร 
- วิธีที่ 2 เมนู “ช ำระเงินออนไลน์” (หากช าระเงินหลัง 22.30 น. จะคิดเป็น 
  วันถัดไป) เป็นกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต โดยผู้ช ำระ  
  จะต้องมีบัญชีออนไลน์ของธนำคำรใดธนำคำรหนึ่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย  
  ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

วันศุกร์ที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - เริ่มปรับกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนช้ำ 
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566   
     08.30 – 16.00 น. 

- วันสุดท้ำยของกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนช้ำ โดยเสียค่ำปรับ 
  ส ำหรับภำคเรียนนี้ 

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566   - ประกำศรำยชื่อนิสิตพ้นสภำพ เนื่องจำกลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 

- สอบกลำงภำค 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   - ยกเลิกรำยวิชำ โดยให้ลำพักกำรศึกษำ 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   
        

- วันสุดท้ำยของกำรของดเรียน (W)  
  (โดยนิสิตต้องช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนแล้ว) 

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 

- สอบปลำยภำค 

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 - ส่งเกรดภำคปลำย 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1. การลงทะเบียนเรียนให้นิสิตปฏิบัติดังนี้ 
    1.1  พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อให้ค ำแนะน ำในกำรลงทะเบียนเรียน  
    1.2  นิสิตจะต้องพบอำจำรย์ที่ปรึกษำและลงทะเบียนเรียน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด   
2. การเพิ่ม-ลด วิชาเรียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.1   ลงทะเบียน เพ่ิม-ลด วิชำเรียน ทำงอินเทอร์เน็ต ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด  
3. การช าระเงิน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     3.1  พิมพ์ใบตรวจสอบวิชำเรียน ตำมวัน ที่ก ำหนด ตรวจสอบให้ถูกต้องกอ่นช ำระเงิน 
     3.2  นิสิตต้องช ำระเงินเต็มจ ำนวน ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

- วิธีที่ 1 เมนู “พิมพ์ใบช ำระเงิน” เป็นกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนระบบ Teller  Payment ที่เคำน์เตอร์ 
            ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรทีเอ็มบีธนชำติ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกรุงเทพ และ           
            เคำน์เตอร์เซอร์วิส  (7-Eleven) ทุกสำขำทั่วประเทศ ตามเวลาเปิดท าการของธนาคาร 
          - วิธีที่ 2 เมนู “ช ำระเงินออนไลน์” (หากช าระเงินหลัง 22.30 น. จะคิดเป็นวันถัดไป) เป็นกำรช ำระเงิน 
            ค่ำลงทะเบียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต โดยผู้ช ำระจะต้องมีบัญชีออนไลน์ของธนำคำรใดธนำคำรหนึ่ง ดังนี้   
            ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
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     3.3  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หรือ เพิ่ม-ลดรำยวิชำช้ำกว่ำวันสุดท้ำย ตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จะต้อง 
            ช ำระเงินค่ำปรับ เว้นแต่เป็นเหตุจำกควำมบกพร่องของระบบกำรลงทะเบียนของมหำวิทยำลัย ตำมข้อบังคับ 
            มหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำปรับกำรลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 
     3.4 นิสิตที่ไม่ช ำระเงินตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
           ที่ 0539/2559 เรือ่ง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 11(4) มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อ 
           นิสิตพ้นสภำพ ในวันจันทร์ที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2566 หำกประสงค์จะขอคืนสภำพนิสิต ให้ยื่นค ำร้อง 
           ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ/หัวหน้ำภำควิชำหรือประธำนสำขำวิชำ และคณบดี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ นิสิตจะต้องช ำระ 
           เงินค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ พร้อมช ำระเงินค่ำปรับตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง   
           และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
     3.5 มหำวิทยำลัยจะยกเลิกรำยวิชำ ในวันพุธที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566   
       

โดยขอให้นิสิตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

                    ประกำศ  ณ  วันที่   11   มกรำคม พ.ศ.  ๒๕66 
 
 
     (ลงชื่อ)                  สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
    ปรีชา  สิทธิชัยทวีกุล 
(นายปรีชา  สิทธิชัยทวีกุล) 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 


