
-ส ำเนำ- 
 
 

ปฏิทินกำรรับสมัครโครงกำรรับตรงส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำอ่ืนที่มิใช่สำขำเภสัชศำสตร์  
เข้ำศึกษำในคณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2566 

 

 
 

หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ผู้ที่จะสมัครฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
รหัสนิสิต 66 
  3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท 
  4.  สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมทีง่ำนรับเข้ำศึกษำ โทร. 038-102643 และ 038-102721 

5.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/GNUY0

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

15 ก.พ. - 16 เม.ย. 2566 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) 

15 ก.พ. - 17 เม.ย. 2566 
ตำมเวลำเปิด 
ท ำกำรของ
หน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

หลังจำกช ำระเงิน 2 วัน 
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

26 เม.ย. 2566 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ จะแจ้งให้
ทรำบวันที่ 26 เม.ย.2566 29-30 เม.ย. 2566 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
- http://regservice.buu.ac.th  
- http://e-admission.buu.ac.th 

9 พ.ค. 2566 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 16-18 พ.ค. 2566 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 27 - 30 มิ.ย. 2566 
เปิดภำคเรียน 1 ก.ค. 2566 

http://shorturl.at/GNUY0
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


-ส ำเนำ- 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0164  /2566 

เรื่อง  กำรรับสมัครโครงกำรรับตรงส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำอ่ืนที่มิใช่สำขำเภสัชศำสตร์  
เข้ำศึกษำในคณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2566 

------------------------------------ 
 

ในปีกำรศึกษำ  2565  มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับนักเรียนเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยจึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรงส ำหรับผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำตรีสำขำอ่ืนที่มิใช่สำขำเภสัชศำสตร์  เข้ำศึกษำในคณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2566 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ในสำขำวิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

รวมถึงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ  ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต 
 2.  เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
 3.  เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย  ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง  และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ
ได้ว่ำจะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ  ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
บูรพำและของคณะเภสัชศำสตร์  (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม)  รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก ำหนดที่มีอยู่แล้ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร 
 4.  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรค/ควำมผิดปกติส ำคัญ  ที่จะเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์  หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
 5.  ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อำกำรของโรค  และ/หรือควำมพิกำร  ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์  โดย
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก  คณะเภสัชศำสตร์พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบ
วิชำชีพทำงเภสัชกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค  ดังต่อไปนี้ 
     5.1  ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ  ตลอดจนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม 
     5.2  ตาบอดสี  ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า  MildDegree of Color Blindness   
เป็นต้นไปรวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่ก าหนด 
     5.3  โรค/อำกำรอ่ืนในระยะรุนแรง  หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง  ที่คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม 
และ/หรือ คณะกรรมกำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
 6.  กำรท ำสัญญำชดใช้ทุน 
     6.1  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องท ำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำ 
ชดใช้ทุนฯ ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรท ำสัญญำค้ ำประกันโดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง 
ตำมกฎหมำย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ ำประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
ชดใช้ทุนฯ 
      กำรท ำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพื่อปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไป 
ตำมมติเห็นชอบก ำหนดโดยคณะรัฐมนตรี  ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะ ๆ  โดยมีประกำศในวันที่ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
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การท าสัญญาชดใช้ทุน 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องท ำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำ 

ชดใช้ทุนฯ ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรท ำสัญญำค้ ำประกันโดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง 
ตำมกฎหมำย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ ำประกันหรือโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำชดใช้ทุนฯ 

กำรท ำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพื่อปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไปตำมมติ 
เห็นชอบก ำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกำศในวันท่ีขึ้นทะเบียน 
เป็นนิสิต 

หลักทรัพย์และหรือการค้ าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้  เมื่อ 
       (1)  นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนได้ปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร  
ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ จนครบก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ หรือ 
       (2)  นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนมีจ ำนวนเกินควำมต้องกำรใช้ในแต่ละปีของรัฐ ก็จะเป็น
อิสระจำกพันธะสัญญำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้ 
       อนึ่ง กรณีนิสิตลำออกจำกกำรเป็นนิสิตก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ หรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้
ต้องพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. 2559  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเว้น กำรพ้นสภำพนิสิตตำมข้อ 6(1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่ำนิสิตผู้นั้นปฏิบัติผิดสัญญำ 
และต้องช ำระค่ำปรับ ในอัตรำภำคกำรศึกษำละ  20,000  บำท  (สองหมื่นบำทถ้วน) 

2) หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
และท ำสัญญำชดใช้ทุนจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ จักพิจำรณำเป็นรำยกรณีเฉพำะหน่วยงำน/องค์กรที่มีพันธะสัญญำควำมร่วมมือด้วยกัน 
       3) ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
            -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ  75,000  บำท 
            -  ภำคฤดูร้อน  40,000  บำท 
 
2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ 

(1)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ในระดับปริญญำตรี) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.80 
(2)  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับปริญญำในสำขำวิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึง 

ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ  ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  จำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ หรือ ก.พ. รับรอง  หรือเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยใน
สถำบันอุดมศึกษำ  โดยให้แนบเอกสำรประกอบ (ปริญญำบัตรและใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ) 
 (3)  ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยในสถำบันอุดมศึกษำ นั้น จะต้องมีใบรับรอง 
คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ  และต้องน ำหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองฉบับจริง มำแสดง 
ในวันสอบสัมภำษณ์   

หากไม่สามารถน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้  คณะเภสัชศาสตร์จะถือว่า
การคัดเลือกนั้นเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (4) ผู้ที่สมัครหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต จะต้องเรียนผ่ำนในระดับ C+ ขึ้นไป ในกลุ่มรำยวิชำ 
ทำงคณิตศำสตร์ เคมี ชีววิทยำและฟิสิกส์ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
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3.  รหัสสาขา ชื่อสาขา และจ านวนที่รับ 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
10190102130101A0L0007 หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ ภ.บ. 10 

 
4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา  
 4.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

4.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 16 เมษำยน พ.ศ. 2566 
 4.3 อัพโหลดใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ระดับปริญญำตรี ที่ https://shorturl.at/BCLW3 
ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 16 เมษำยน พ.ศ. 2566 

4.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
หมายเหตุ   1. สมัครได้ 1 อันดับ 

     2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง 
มหำวิทยำลัย เพ่ิมเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)  
ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 
5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1.  การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
  (1)  ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญำตรี   ร้อยละ 100 
  (2)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย    ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  

หมายเหตุ  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  
   และคุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 

2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 
    2.1  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

     2.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
 3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำร
เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
 4.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  มหำวิทยำลัย 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำน
เกณฑ์ตำมท่ีคณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 6.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT  หรือเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 17 เมษำยน 
พ.ศ. 2566 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2566  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.) 
หมายเหตุ   1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

   2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2566 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์  

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 29-30 เมษำยน พ.ศ. 2566 
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐำนดังนี้ 
(รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกำศในวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2566) 

(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว  
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน ที่แสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
(3)  ใบแสดงผลกำรเรียน ที่แสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำอ่ืนที่มิใช่ 
      สำขำเภสชัศำสตร์ 
(4)  ส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่รับรองสำเนำถูกต้อง  
(5)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองสำเนำถูกต้อง  
(6)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)  

 
9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  9 พฤษภำคมพ.ศ. 2566 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  

10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

10.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  16-18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 

(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
 


