
 
 

-ส ำเนำ- 
 

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 4)  
โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 
 
 

หมายเหตุ  1.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
2.  องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

              -  GPAX 6 ภาคเรียน 
       -  ผลคะแนน  GAT / PAT 
  3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท 
  4.  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038 -390401 ต่อ 5024, 038-102643 และ 038-102721 

5.  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 64 
 6.  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/egqxX 

 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 3-9 มิ.ย. 2564 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนาคารกรุงไทย  
- ที่ท าการไปรษณีย ์

3-10 มิ.ย. 2564 
ตามเวลาเปิด 

ท าการของธนาคาร
และไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ 
ข้อมูลการช าระเงินคา่สมัคร 

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

หลังจากช าระเงิน  
3 วันท าการ 

- 

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

11 มิ.ย. 2564 16.00 น. 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 

- ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
เว็บไซต์ http://shorturl.at/mQS48 
- ส่งผลตรวจรา่งกาย ภายในวนัที่ 12 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยส่งมายังอีเมล์ 
Jutint12@gmail.com 

11-12 มิ.ย. 2564 - 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์  - 12 มิ.ย. 2564 09.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

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

14 มิ.ย. 2564 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th 17-18 มิ.ย. 2564 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภาคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

http://shorturl.at/egqxX
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://shorturl.at/mQS48


 
 

-ส าเนา- 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0492  /2564 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 4) 
โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2564 

................................................ 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 4)  
โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ  2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 1.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้ว่า จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
และของคณะเภสัชศาสตร์ (พร้อมกับของสภาเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก าหนดที่มีอยู่แล้วและท่ีจะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 1.3  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ความผิดปกติส าคัญ ที่จะเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ หรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 1.4  ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อาการของโรค และ/หรือความพิการ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์ พิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 
ทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อาการของโรค ดังต่อไปนี้ 
  (1) ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ ตลอดจนการมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม 
  (2) ตาบอดสี ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป 
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่ก าหนด  
  (3) โรค/อาการอ่ืนในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
และ/หรือ คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
  (4) อ่ืนๆ ตามประกาศแนบท้ายนี้ 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้   

จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ตราด สระแก้วสมุทรปราการ  ลพบุรี  
สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยา 
 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต   
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต  
- มีผลคะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 180 และคะแนน PAT 2 ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน 
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-  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี  
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี  
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง 
 -  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้ว่า จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
และของคณะเภสัชศาสตร์ (พร้อมกับของสภาเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก าหนดที่มีอยู่แล้วและท่ีจะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 

-  ผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ต้องศึกษาในรายวิชาที่คณะวิชาก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 
 

3.  การสมัครคัดเลือก 
 3.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

3.2  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th  ระหว่างวันที่  4-8 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 3.3  สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น 

3.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
หมายเหตุ   1.  ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 

         ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 
    2.  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง 
        มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน  
        (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท 

 
4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 4.1  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา   
  (1)  GPAX  6 ภาคเรียน    ร้อยละ 10 

(2)  ผลคะแนนสอบ  GAT    ร้อยละ 30 
(3)  ผลคะแนนสอบ  PAT2   ร้อยละ 60 

  (3)  ผลการตรวจร่างกาย    ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 4.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคะแนนครบทุกวิชา 
ที่ก าหนดเท่านั้น   

ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่ก าหนด  เนื่องจากไม่ได้สอบหรือคะแนนสอบหมดอายุจะไม่สามารถ
สมัครคัดเลือกได้  หากสมัครมหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหาวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาคัดเลือกให้ 
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       มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 

   4.2.1  ประมวลผลคะแนนจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  โดยประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ 
GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

   4.2.2  เรียงล าดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
   4.2.3  คัดเลือกผู้มีผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล าดับแรก   
4.3  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัคร

เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจาก GPAX และ GAT/PAT และคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่คณะได้ 

ก าหนดไว้ และในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้ประกาศไว้  
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
  5.2 น าใบสมัครไปช าระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
และท่ีท าการไปรษณีย์ ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 (การช าระค่าสมัครผ่าน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
จะต้องช าระไม่เกินเวลา 23.29 น.)  
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
 
 

6.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
 6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เลือกสมัครได้) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไข
ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่าง 
วันที่  4-9 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 หากพ้นก าหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ 
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7. เกณฑ์การรับและจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา ชื่อสาขา 
ชื่อ

ปริญญา 
GPAX 

คะแนน GAT 
 (ไม่ต่ ากว่า 

180 คะแนน) 

คะแนน PAT2 
(ไม่ต่ ากว่า 100 

คะแนน) 
จ านวนรับ 

10190102130101A0K0006 หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
ภาคปกต ิ

ภ.บ. 10 30% 60% 5 

 
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564ทาง
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

9.  การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐานดังนี้ 
  -  ใบสมัคร ปีการศึกษา  2564  ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว 

-  ใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (6 ภาคเรียน) 
-  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 

 
 

10. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลตรวจร่างกายมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่เว็บไซต์ http://shorturl.at/mQS48 
โดยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  จากนั้นให้จัดส่ง 
ผลตรวจร่างกายมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยส่งมายัง
อีเมล์ Jutint12@gmail.com 
 

11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
12.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์

รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏใน
ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

12.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 

http://shorturl.at/mQS48
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13.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ    
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 
14.  การท าสัญญาชดใช้ทุน 
 14.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ต้องท าสัญญาเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญา 
ชดใช้ทุนฯ ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับการท าสัญญาค้ าประกันโดยบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
ตามกฎหมาย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ชดใช้ทุนฯ 
 การท าสัญญาเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพ่ือปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ เป็นไปตามมติเห็นชอบ
ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกาศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

หลักทรัพย์และหรือการค้ าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯ ดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ 
  (1) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนได้ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 
ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ จนครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือ 
  (2) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนมีจ านวนเกินความต้องการใช้ในแต่ละปีของรัฐ  
ก็จะเป็นอิสระจากพันธะสัญญาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้   
 อนึ่ง กรณีนิสิตลาออกจากการเป็นนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา หรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้
ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ยกเว้นการพ้นสภาพนิสิตตามข้อ 6 (1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นปฏิบัติผิดสัญญา และต้อง
ช าระค่าปรับในอัตราภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 14.2  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ท าสัญญาชดใช้ทุนจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัก
พิจารณาเป็นรายกรณีเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่มีพันธะสัญญาความร่วมมือด้วยกัน 
 
15. คาบ ารุงและคาธรรมเนียมการเขาศึกษาแบบเหมาจายรายภาคเรียน 
 15.1 ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ 75,000 บาท 
 15.2 ภาคฤดูรอน 40,000 บาท 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ปฏิบัติการแทน 

                      อธิการบดีมหาวทิยาลัยบูรพา 
        ส าเนาถูกต้อง 
  
 

(นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 


