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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0505  /2560 

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี  หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  
คณะเภสัชศำสตร์  (รอบที่ 2)  มหำวิทยำลัยบูรพำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (เพ่ิมเติม) 
-------------------------------- 

 

  ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ  เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  
หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต คณะเภสัชศำสตร์  (รอบที่ 2)  มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
นั้น บัดนี้ มหำวิทยำลัยบูรพำได้สอบสัมภำษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำเป็นนิสิต
ระดับปริญญำตรี  หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต คณะเภสัชศำสตร์  (รอบที่ 2)  มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (เพ่ิมเติม) โดยเรียงล ำดับตำมเลขที่สมัคร  ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการส าหรับบุคคลทั่วไป (ภ 1001)  คณะเภสัชศาสตร์   
 
 

อันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 13200014 นำยชำญเวทย์  รองศิริคง 
2 13200056 นำงสำวณัฎฐำ  เนลเลปเชนโก้ 
3 13200095 นำงสำวนภัสศรณ์  กีรติบรรหำร 
4 13200172 นำงสำวพรพนิต  เจียมทอง 
5 13200387 นำยพันธกำนต์  มังคละแสน 
6 13200459 นำยประกฤษฎิ์  นิลผำย 
7 13200639 นำงสำวนิซัรฟำอ์  สำและ 
8 13200662 นำยปกรณ์  เหลืองเกษมนิตย์ 
9 13200687 นำงสำวทวีติยำ  ศรีนำเรียง 
10 13200986 นำงสำววรัญญำ  ศำนติธรรม 
11 13201117 นำงสำววำนิสสำ  เยำวมำลี 
12 13201146 นำงสำวพิชนันท์  ชุ่มเมืองปัก 
13 13201174 นำยเผ่ำผลิน  อุทัยรัตนกิจ 
14 13201218 นำงสำวธัญชนก  โหตระไวศยะ 
15 13201290 นำยไชยวัฒน์  สงครำม 
16 13201315 นำงสำวเกศิณี  ชำยสวัสดิ ์
17 13201335 นำงสำวณัฐวีร์กำนต์  ผกำพันธ์ 
18 13201398 นำงสำวภัทธิยำ  หอมเสียง 
19 13201518 นำงสำวธีริศรำ  รักษำทรัพย์ 
20 13201534 นำงสำวจรัสรว ี บูระพันธ์ 
21 13201588 นำงสำววิชญำ  สุขเลิศตระกูล 
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ให้ผู้ที่มีรำยชื่อล ำดับที่ 1-21 รำยงำนตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th กรณทีีผู่้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำไม่รำยงำนตัวตำมขั้นตอนดังกล่ำวและ
ช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ภำยในวันที่ก ำหนด  จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
 ให้ผู้ที่มีรายช่ือล าดับที่ 1-21 ท าสัญญาการเป็นนิสิต เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง PH10101Rx คณะเภสัชศาสตร์ 
 

อันดับส ารอง ในโครงการส าหรับบุคคลทั่วไป (ภ 1001)  คณะเภสัชศาสตร์   
 

 

ส ารองอันดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
ส ำรองอันดับ 1 13201617 นำงสำวปิยะรัตน์  สีตะสิทธิ์ 
ส ำรองอันดับ 2 13201758 นำงสำวธิดำรัตน์  ลีลำพิพัฒน์กุล 
ส ำรองอันดับ 3 13201779 นำงสำวอมรประภำ  นงนุช 
ส ำรองอันดับ 4 13201821 นำงสำวจิรภัทร  เลิศลักษณ์ศิริกุล 
ส ำรองอันดับ 5 13201970 นำยวิริยะ  บุญอุดหนุน 
ส ำรองอันดับ 6 13201976 นำงสำวกรภัทร  พูลเพิ่ม 
ส ำรองอันดับ 7 13201980 นำงสำวณัฐณิชำ  บุญทศ 
ส ำรองอันดับ 8 13202014 นำงสำวรัชนีพร  สันติทวีชนะ 
ส ำรองอันดับ 9 13202055 นำงสำวจิรำพร  กองเกิด 
ส ำรองอันดับ 10 13202129 นำงสำวมนชญำ  ศิริทรัพย์จนันท์ 
ส ำรองอันดับ 11 13202211 นำงสำวพำขวัญ  สุกรินทร์ 
ส ำรองอันดับ 12 13202213 นำงสำววชิธิดำ  สำรสุข 
ส ำรองอันดับ 13 13202235 นำงสำวนภัสสร  วงษ์ชัย 
ส ำรองอันดับ 14 13202639 นำงสำวณัฐภรณ์  สุวะไกร 
ส ำรองอันดับ 15 13202672 นำงสำววริณทร์ธรณ์  คมรัตนปัญญำ 

 

 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวล ำดับที่ 1-21 ไมร่ำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำในวันที่ 1 สิงหำคม 
พ.ศ. 2560  มหำวิทยำลัยจะเรียกอันดับส ำรองตำมล ำดับที่ โดยมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรแจ้งทำงโทรศัพท์
ของผู้สมัคร (เฉพำะอันดับส ำรอง) เพ่ือให้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  26  กรกฎำคม  พ.ศ. 2560 
 

          (ลงชื่อ)            ไชยวิทย์  ธนไพศำล 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศำล) 
                        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                        ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
            ส ำเนำถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 













ข้อมูลที่ต้องเตรียมสําหรับกรอกในระบบรายงานตัว 

1. ไฟล์รูปชุดนิสิต 
 หากยังไม่มีเนคไทและกระดุมของมหาวิทยาลัย ใหใ้ส่เฉพาะเสื้อเช้ิตขาว 
 เป็นรูปที่ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถา่ยไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 ขนาดของภาพต้องอยู่ระหว่าง 225x250 pixels   
 เป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่าน้ัน 

 

2. ข้อมูลทีต้่องกรอก 
 

ข้อมูลส่วนตัว 

 ช่ือภาษาอังกฤษ – นามสกุลภาษาอังกฤษ 
 วันเดือนปีเกิด 
 เช้ือชาติ – สัญชาติ – ศาสนา – หมู่โลหิต 
 เลขรหสัประจําบ้าน (ตามทะเบียนบา้น)  
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 ที่อยู่ปัจจุบัน 
 อีเมล์ 
 จังหวัดที่เกิด 

 
ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

 ช่ือ - นามสกลุ ของบิดา  
 เลขบัตรประชาชนของบิดา  
 สถานภาพ  อาชีพและรายได้ของบิดา 
 ช่ือ - นามสกลุ ของมารดา  
 เลขบัตรประชาชนของมารดา 
 สถานภาพ  อาชีพและรายได้มารดา 
 สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ติดต่อได้ 



 ช่ือ - นามสกลุ ของผู้ปกครอง  
 เลขบัตรประชาชนของผูป้กครอง 
 ความสัมพันธ์ผูป้กครอง 
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง 
 สถานภาพ  อาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

 จํานวนพ่ีน้องทั้งหมด(รวมตัวนิสิต)   
 นิสิตเป็นบุตรคนที่   
 จํานวนพ่ีน้องที่กําลังศึกษาอยู่(รวมตัวนิสิต)    
 ระหว่างศึกษาได้รับอุปการะด้านการเงินจาก   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน(ไม่รวมค่าเทอม)   
 สถานภาพการรับทุน   
 ข้อมูลความพิการ    
 ความถนัด/ความสนใจพิเศษ  
 

ประวัติการศึกษา  

 วุฒิที่สําเร็จการศึกษา   
 วันที่จบการศึกษา (หากยังไมจ่บ ยังไม่ต้องกรอก)   
 ระดับคะแนนเฉล่ีย (GPA) (หากยังไม่จบ ยังไม่ต้องกรอก)   
 ช่ือสถานศึกษา    
 

ประวัติการทํางาน (ถ้ามี) 

 ช่ือบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน   
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ทํางาน 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
รายละเอียด การท าสัญญาการเป็นนิสิต  

เพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
หลักเกณฑ ์/ ก าหนดการ / และเอกสารประกอบการท าสัญญาฯ 
----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 
 
 



หลักเกณฑ์การท าสญัญาการเป็นนิสิตเภสัชศาสตร ์และสัญญาค  าประกัน 
1. ผู้ท ำสัญญำทุกคน (ทั้งนสิิตผูแ้ทนนิสติหมำยถึงบิดำและมำรดำโดยชอบธรรม ผู้ค้ ำประกัน และคู่สมรส) 

ต้องมำท ำสัญญำและลงชื่อต่อหน้ำเจ้ำหนำ้ที่ของมหำวิทยำลัยในวันท ำสัญญำ 
2. ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันเปน็ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล หรือพนักงำนรัฐวสิำหกิจ ต้องเป็นข้ำรำชกำร

ประจ ำตัง้แต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือพนักงำนเทศบำลหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ซึ่งเทียบเท่ำข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดบั 5 ขึ้น
ไป โดยต้องน ำหนังสือรับรองต ำแหน่งระดับ อัตรำเงินเดือน สังกัด จำกหน่วยงำนต้นสังกัดพร้อมบัตรประจ ำตัวมำ
แสดงต่อเจ้ำหน้ำทีด่้วย 

3. ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันแสดงหลักทรัพย์เป็นหลักฐำนในกำรค้ ำประกันหลักทรัพย์ต้องมีรำคำไมต่่ ำกว่ำ 
400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) โดยต้องมีหนังสือรับรองกำรประเมินหลักทรัพย์นั้นจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
พร้อมหลักฐำนควำมเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีด่้วย 

4. บิดำ – มำรดำ หรือญำติ ของนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำม ข้อ 1 – 3 สำมำรถเป็นผู้ค้ ำประกันได ้
5. ผู้ค้ ำประกันหนึ่งคน มีสิทธิค้ ำประกันนสิิตได้หนึ่งคนเทำ่นัน้ 

------------------------------- 
เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาในวันท าสัญญา 

1. บัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด ของผู้ท ำสัญญำทุกคน (ทั้งนสิิต ผู้แทน 
โดยชอบธรรม ผู้ค้ ำประกันและคู่สมรส) 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ท ำสัญญำทุกคน จ ำนวน 1 ชุด โดยน ำตัวจริงมำแสดงด้วย 
3. กรณีผู้ค้ ำประกนัเป็นขำ้รำชกำร พนักงำนเทศบำล หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ต้องน ำหนงัสือรับรองควำม

เป็นข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง ระดับ อัตรำเงินเดือน และสังกัด จำกหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 1 ชดุ มำมอบให้เจ้ำหน้ำที่
ด้วย (ตำมเอกสำรตัวอย่ำง) 

4. กรณีผู้ค้ ำประกนัแสดงหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกัน ต้องน ำหลักฐำนกำรประเมินรำคำทรัพยน์ั้น จำก
หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรับรองกำรประเมินรำคำจำกส ำนักงำนที่ดินที่หลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ (กรณี
หลักทรัพย์เป็นที่ดิน) พร้อมด้วยหลักฐำนกำรเป็นเจำ้ของทรัพยท์ี่น ำมำแสดงนั้น ต้องปลอดจำกภำระผูกพันใดๆ ด้วย 
กรณีใช้เงินสดค้ ำประกันต้องไปติดต่อกับธนำคำรเพื่อเปิดบัญชคี้ ำประกัน (ตำมเอกสำรตัวอย่ำง) 

5. หลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบทะเบยีนสมรส ใบหย่ำ ใบมรณบัตร (ของคู่สมรส) ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล ค ำสั่ง
หรือค ำพิพำกษำของศำลที่แสดงกำรเป็นผู้แทน โดยชอบธรรมของนิสิตแทนบิดำ- มำรดำ 
เป็นต้น (กรณีหย่ำ ขอให้น ำส ำเนำบนัทึกทำ้ยหย่ำที่ระบุวำ่ใครเป็นผูป้กครองนิสิตมำด้วย) 

6. อำกรแสตมป ์ดวงละ 5 บำท จ ำนวน 2 ดวง (หำกไม่สำมำรถเตรียมมำได้กรุณำเตรียมค่ำอำกรแสตมป์  
(จ ำนวน 10 บำท) 

7. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั 

 

 

 

หมายเหต ุ: สงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที ่
งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 3810 2610 ต่อ 101  
 
 
 



สรุปเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการท าสัญญา 

ล ำดับ รำยกำร 
๑ บัตรประชำชนตัวจริง และส ำเนำ ๑ ชุด 

     -  นิสิต     
      -  ผู้ค้ ำประกัน 
      -  คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 
      -  บิดำ 
      -  มำรดำ 

 บัตรข้ำรำชกำรตัวจริง และส ำเนำ ๑ ชุด 
     -  ผู้ค้ ำประกัน 

๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริง และส ำเนำ ๑ ชุด 
     -  นิสิต 

      -  ผู้ค้ ำประกัน 
      -  คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 
      -  บิดำ 
      -  มำรดำ   

๓ กรณีผู้ค้ ำประกันเป็นข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล หรือ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
     -  หนังสือรับรองควำมเป็นข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง ระดับ   
        อัตรำเงินเดือน และสังกัดจำกหน่วยงำนต้นสังกัดตัวจริง  
        และส ำเนำ ๑ ชุด 

 กรณีผู้ค้ ำประกันแสดงหลักทรัพย์ 
     -  หนังสือรับรองกำรประเมินรำคำจำกส ำนักท่ีดินที่ 
        หลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 
     -  หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สินนั้น 
        (เช่น โฉนดที่ดิน ต้องปลอดจำกภำระผูกพันใดๆ) 

 กรณีผู้ค้ ำประกันใช้เงินสดค้ ำประกัน 
     -  บัญชีค้ ำประกันจำกธนำคำร 
        (จ ำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐บำท) 

๔ หลักฐำนอื่นๆ 
     -  ใบทะเบียนสมรส 
     -  ใบหย่ำ และน ำส ำเนำบันทึกหย่ำที่ระบุว่ำใครเป็น   
        ผู้ปกครองนิสิต และค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลที่  
        แสดงกำรเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิต 
     -  ใบมรณบัตร 
     -  ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล 

๕ อำกรแสตมป์ ดวงละ ๕ บำท จ ำนวน ๒ ดวง 
(ถ้ำไม่มี ช ำระค่ำอำกรแสตมป์ ๑๐ บำท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดสัญญา 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สัญญำท ำที ่มหาวิทยาลัยบูรพา 
(วันที่ท าสัญญา) วันที ่…………….เดือน……………….พ.ศ……………. 

โดยที่รัฐบำลมีเจตจ ำนงมุง่หมำยที่จะให้นิสิต นักศึกษำวิชำเภสชัศำสตร์ทุกคนท ำงำนหรือรับรำชกำรสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศชำตภิำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว และในกำรที่เปน็หน้ำที่ของมหำวทิยำลัย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิต นักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำไปปฏิบัตงิำนในส่วนรำชกำรหรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งตัง้ขึ้นเพื่อ
จัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์เข้ำท ำงำนหรือรับรำชกำรสนองควำมต้องกำรของประเทศชำติที่จะด ำเนนิกำรให้
ส ำเร็จผลสมควำมมุ่งหมำยดังกล่ำว 

และโดยข้ำพเจ้ำ…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)……………….…..…เกิดเมื่อวันที่........... เดือน…………………. 
พ.ศ…………….อำยุ………..ป ีอยู่บ้ำนเลขที…่…………ตรอก…………………ซอย………………………...................... 
ถนน………………………….ต ำบล………………………...อ ำเภอ…………………………..จังหวัด……………………… 
โทร...............................................บิดำชื่อ...................................................................…………………………............ 
มำรดำชื่อ…………………………………………………………...................................................เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค ์
จะเข้ำศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์เพือ่สนองควำมต้องกำรของประเทศชำติตำมเจตจ ำนงของรัฐบำลดังกล่ำวขำ้งตน้ 

ข้ำพเจ้ำจึงขอท ำสญัญำให้ไว้แกม่หำวิทยำลยับูรพำ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “มหำวิทยำลัย” ดังม ี
ข้อควำมต่อไปนี ้

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำตกลงเข้ำศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ที่มหำวิทยำลัยนี้ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 25…(ปัจจุบนั) เป็นต้นไป 
จนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิตในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำศึกษำวิชำเภสชัศำสตร์ตำมสัญญำนี้
ข้ำพเจ้ำยินยอมประพฤติและปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับหรือค ำสั่งของมหำวิทยำลัยทีไ่ด้ก ำหนดหรือสั่งกำรเก่ียวกับ
กำรเป็นนิสติวิชำเภสัชศำสตร์ทัง้ที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แลว้ก่อนวนัที่ข้ำพเจ้ำลงนำมในสัญญำนี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับ
ต่อไปในภำยหน้ำโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ำระเบียบข้อบังคับหรือค ำสั่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นสว่นหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย 

ข้อ 2 ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำศึกษำวิชำตำมสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำจะตัง้ใจและเพียรพยำยำมอย่ำงดีที่สดุใน
กำรศึกษำเล่ำเรียนโดยจะไม่หลกีเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุต ิหรือเลิกกำรศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูร ดังได้
ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญำนี ้

ข้อ 3 ภำยหลังจำกทีส่ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงยนิยอมจะปฏบิัติกำรให้เป็นไปตำม
ค ำสั่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และหรือคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัช
ศำสตร ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปปฏบิัติงำนในสว่นรำชกำรหรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ ในกำรจัดสรรให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับ
กำรศึกษำอบรมเพิ่มเติม ณ แห่งใด ๆ หรือเข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนในสถำนศึกษำ ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรของ
รัฐบำลแห่งใดทุกประกำร และในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และหรือคณะกรรมกำรพิจำรณำ
จัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ไปปฏบิตัิงำนในส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำลตำ่ง ๆ 
สั่งให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนข้ำพเจ้ำจะรับรำชกำรหรือท ำงำนนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลำ 2 ปี ติดต่อกันไป 
นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้ก ำหนดในค ำสัง่ 

 
 



แต่ถ้ำหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแล้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและหรือ
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ ได้ให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของกระทรวงทบวงกรมใด 
ต่อไปอีกแล้วเมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ท ำกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนส ำเร็จด้วยเหตุ
ใดก็ดี ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และหรือ
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำไปปฏบิัติงำนในส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ สั่งให้เข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนนัน้ โดยจะรับรำชกำรหรือท ำงำนนัน้อยู่ต่อไปเป็นเวลำ 2 ป ี
ติดต่อกันไปนับแต่วนัทีไ่ด้ก ำหนดในค ำสั่งแต่ถำ้เป็นกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมในระหว่ำงที่รับรำชกำรหรือ
ท ำงำนตำมค ำสัง่ในวรรคแรก เมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพิ่มเตมิเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ท ำกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมต่อไป
จนส ำเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้ำพเจ้ำจะยินยอมเข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนต่อไปจนครบก ำหนดระยะเวลำ 2 ป ีทั้งนี ้ไม่นับ
ระยะเวลำระหวำ่งเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมรวมค ำนวณเข้ำด้วย 

ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่เข้ำรับรำชกำรหรอืท ำงำนตำมที่กล่ำวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี ข้ำพเจ้ำยินยอมรับ
ผิดชดใช้เงนิให้แก่มหำวิทยำลัยเป็นเงิน จ ำนวน 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) ภำยในก ำหนดเวลำที่มหำวิทยำลัย
เรียกร้องให้ช ำระ 

ถ้ำข้ำพเจ้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนไม่ครบก ำหนดเวลำตำมที่กลำ่วไว้ในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 
ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ขำด โดยคิดค ำนวณลดลงตำมส่วนเฉลี่ยจำกจ ำนวน
เงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน 

ถ้ำกำรที่ข้ำพเจ้ำมไิด้เข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนตำมควำมในวรรคสำมหรือออกจำกรำชกำรหรืองำนก่อนครบ
ก ำหนดในวรรคสี ่ข้ำพเจ้ำไม่ต้องรับผิดตำมวรรคดังกล่ำวในกรณีต่อไปนี ้

1. ตำย 
2. เจ็บป่วยหรือพิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไมส่ำมำรถรับ 
รำชกำรได ้
3. ผู้รับสญัญำและกระทรวงกำรคลังพิจำรณำเห็นวำ่มีเหตุอันสมควรที่ข้ำพเจ้ำไม่ต้องรับผิดเพรำะถูกทำง

รำชกำรไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำจะได้จัดหำบุคคลที่มีคุณสมบัติ และหลักทรัพย์

ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นสมควรมำท ำสัญญำค้ ำประกันข้ำพเจ้ำภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และในกรณีที่
มหำวิทยำลยัเห็นสมควรจะให้ข้ำพเจ้ำเปลี่ยนผู้ค้ ำประกนั ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมทุกประกำร 
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบบันี้ดีแล้ว จึงไดล้งนำมในสัญญำนีไ้ว้เปน็หลักฐำน 

ข้อ 5 อนึ่ง หำกปรำกฏว่ำนิสิตเภสัชศำสตร์รำยใดละทิ้งกำรศึกษำกลำงคัน โดยนัยก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในกำรท ำสัญญำชดใช้ทุนฯ นิสิตเภสัชศำสตร์รำยนั้นจักต้องช ำระเงินค่ำปรับฐำนผิดสัญญำฯตำมจ ำนวน
ปีที่ศึกษำ โดยก ำหนดค่ำปรับ รำยละ ปีละ 66,666 บำท (หกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบำทถ้วน) 

ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบบันี้ดีแล้ว จึงไดล้งนำมในสัญญำนีไ้ว้เปน็หลักฐำน 
 

ลงนำม….......ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหนา้ที่..…………….…….นิสติวิชำเภสชัศำสตร ์
(………………………………………………………) ผู้ให้สัญญำ 

ลงนำม……………………………………………………………………..….อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหรือ 
(………………………………………………………..) ผู้แทนผู้รับสัญญำ 

ลงนำม …………………………เจ้าหน้าที…่……………………. พยำน 
(………………………………………………………..) 

ลงนำม …………………………เจ้าหน้าที…่…………………….พยำน 
(……………………………………………………….) 



                                                 วิธีการกรอกเอกสารแนบท้ายสัญญา       
 
 
 
 
 

หนังสือแนบท้ายสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
--------------------------------- 

ท ำที่มหำวิทยำลยับูรพำ 
(วันที่ท าสัญญา) วันที…่……..เดือน………….…….พ.ศ…….…… 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ…นาย / นางสาว (ชื่อนิสิต)…ได้ท ำสญัญำกำรเปน็นิสิตเพื่อศึกษำวิชำเภสัชศำสตร ์ณ 
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมสัญญำลงวนัที.่....(วันที่ท าสัญญา)……..เดือน…………………… 
พ.ศ………………… โดยมี………นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ค  าประกัน)………………………เป็นผู้ค้ ำประกนันั้น 

ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วว่ำ ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำลำออกจำกกำรเป็นนสิิตคณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลยับูรพำ ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ หรือข้ำพเจ้ำมีเจตนำ จงใจ ละเลย ทอดทิ้งกำรศึกษำ หรือประพฤติตนไม่
สมควรจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตของคณะเภสชัศำสตร ์มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมไิด้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำข้ำพเจ้ำยนิยอมที่จะชดใช้เงินเบี้ยปรบัตำมที่ก ำหนดไวใ้นข้อ 2. 

ข้อ 2. จ ำนวนเงินที่ต้องชดใช้ตำมควำมในข้อ1 นั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำเป็นเงนิ 
ตำมระยะเวลำที่มีสภำพเปน็นิสติเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยคิดค ำนวณตำมส่วนเฉลีย่จำกจ ำนวนเงนิที่ 
จะต้องชดใชท้ั้งหมดหำกส ำเร็จกำรศึกษำและไมป่ฏิบัติรำชกำรตำมที่ก ำหนด (สี่แสนบำทถ้วน) 

(ตัวอย่ำง เช่น นำย ก ลำออกจำกกำรเป็นนสิิตคณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งมีหลักสูตร 6 ป ีเพื่อ
ไปศึกษำต่อในสำขำอืน่ หรือมหำวิทยำลัยอ่ืน ภำยหลังจำกเปน็นิสิตคณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ 1 ปี 
จะต้องชดใช้เงนิเท่ำกับ 1 ใน 6 ของยอดเงิน 400,000 บำท เป็นเงิน 66,666 บำท) 

ข้อ 3. ให้ถือว่ำหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อศึกษำวิชำเภสชัศำสตร์ตำมทีอ้่ำงถึงในส่วน
แรก 

 
ลงนำม……ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (ชื่อนิสิต)….นิสิตวิชำเภสัชศำสตร์ 

(………………………………………………) ผู้ให้สัญญำ 
ลงนำม ………………………………………………….อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหรือ 

(………………………………………………) ผู้แทนผู้รับสญัญำ 
ลงนำม……………เจ้าหน้าที…่………………………..พยำน 

(……………………………………………….) 
ลงนำม………………เจ้าหน้าที…่……………………..พยำน 

(……………………………………………….) 
ลงนำม……ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (ผู้ค  าประกัน)…..ผู้ค้ ำประกัน 

(……………………………………………….) 
 
 
 

 



วธีิการกรอกหนงัสือยนิยอม 
 
 
 
 
 

                                                
หนังสือแสดงความยินยอม 

 
เขียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา 

(วันที่ท าสัญญา) วันที…่………..เดือน………………………………พ.ศ…………………. 
 

(2) นำย...(ชื่อบิดาของนสิิต) (2) .................... (2)........................... 
ข้ำพเจ้ำ (1)….…(ชื่อมารดาของนิสิต)… อำย ุ(1)………..……ป ีอยู่บ้ำนเลขที ่(1) ………………. 
(2)   (2)   (2)    (2) 

หมู่ที่ (1)………ถนน (1) ……………………………..ต ำบล (1)………………………อ ำเภอ (1) ………………………… 
(2) 

จังหวัด (1)…………………………….เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำยของ…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)………….. 
(2) ....บิดา................................................. 

นิสิตวชิำเภสัชศำสตร ์โดยเก่ียวข้องเป็น (1)..…มารดา……………………………….ได้ทรำบข้อควำมในสัญญำกำร 
เป็นนิสติเพื่อศึกษำวิชำเภสชัศำสตร์ที่ …นาย/นางสาว (ชื่อนิสติ)……..ได้ท ำให้ไว้ต่อมหำวทิยำลยับูรพำ ตำม 
สัญญำฉบบัลงวันที ่..(วันที่ท าสญัญา)………….เดือน……………………………พ.ศ…………….แล้ว ขอแสดงควำม 
ยินยอมในกำรที…่……นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)….ได้ท ำสัญญำดังกล่ำวให้ไว้ต่อมหำวิทยำลัยบูรพำทุกประกำร 
 

(2)........ลงลายมือต่อหน้าเจ้าทีห่น้า............................... 
ลงนำม(1)......ลงลายมือต่อหน้าเจ้าหน้าที…่….ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิตเภสัชศำสตร์ 

( (2) ……บิดา ………………………………………) 
( (1)…… .มารดา…………………………..………..) 

ลงนำม………เจ้าหน้าที…่…………………….พยำน 
(…………………………………………) 

ลงนำม ……เจ้าหน้าที…่………………………. พยำน 
(…………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการกรอกสัญญาค  าประกัน 
 
 
 
 
 

สัญญาค  าประกัน 
สัญญำท ำที…่มหาวิทยาลัยบูรพา 

(วันที่ท าสัญญาฯ) วันที…่……..เดือน…………. ……………พ.ศ……….. 
ข้ำพเจ้ำ ……นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ค  าประกัน)….อำยุ…….......…….ป ีอำชีพ……………………………..…………… 
สังกัด……….........................………..ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บำ้นเลขที…่….....................………ตรอก………….…………….. 
ซอย……………….………………………ถนน……..............………………..ต ำบล……………………..….……………. 
อ ำเภอ………………………………………………จังหวัด…………………………ขอท ำสัญญำค้ ำประกนัฉบบันี้ให้ไว้ต่อ 
มหำวิทยำลยับูรพำ ดังมีข้อควำมต่อไปนี ้
 

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำไดท้รำบข้อควำมในสัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ที ่นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต) 
ได้ท ำให้ไว้ต่อมหำวทิยำลัยบูรพำ ตำมสญัญำฉบับลงวันที ่..(วันที่ท าสัญญา)…เดือน…………….พ.ศ…………… 
พร้อมด้วยหนังสือแนบทำ้ยสัญญำฉบับลงวนัที่…...(วันที่ท าสัญญา)...…เดือน…………...…..พ.ศ…………..แล้วข้ำพเจ้ำ 
ขอให้สัญญำว่ำถ้ำ…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)……..กระท ำผดิสัญญำที่ให้ไว้ต่อมหำวิทยำลัยบูรพำเป็นเหตุให้เกิด 
ควำมรับผิดชอบต้องชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินตำมจ ำนวนที่…..นาย/นางสาว 
(ชื่อนิสิต)…จะต้องรับผิดนัน้ให้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำ จนครบถ้วนโดยมหำวทิยำลัยบูรพำมิจ ำต้องเรียกร้องให้………
นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)……...ชดใช้เงินดังกลำ่วนัน้ก่อน 

ข้อ 2 หำกมีกำรผ่อนเวลำช ำระหนี้ตำมสัญญำดังกลำ่วแล้วให้แก่…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต) ไม่วำ่กรณีใด ๆ ให้
ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ตกลงให้ควำมยนิยอมในกำรผ่อนช ำระหนีน้ั้นดว้ยทุกครั้งและยังรับเปน็ผู้ค้ ำประกันตำมสัญญำนี้
ตลอดไป 

ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันในระหวำ่งเวลำที่ ……นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)…ต้องรับผิดชอบอยู่
ตำมสัญญำ 

ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรค้ ำประกัน ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิ์โดยปลอดจำก
ภำระผูกพันใด ๆ ทั้งสิน้ ดังนี้ (กรณีที่ผู้ค  าประกนัไม่ใช่ขา้ราชการ ใช้โฉนดที่ดนิในการค  าประกัน ให้ระบุรายละเอียด
โฉนดที่ดนิ) 

(1) ที่ดินโฉนดเลขที ่………………………………….หน้ำส ำรวจ…………………………………………………. 
เนื้อที่………………ไร…่…………..……งำน…………………….…………วำ อยู่ที่ต ำบล…….......................….……. 
อ ำเภอ………………………….…………………….จังหวัด………………………………………………………………… 
วิธีกำรกรอกสัญญำฯ 

(2) หลักทรัพย์อ่ืน ๆ ………………….…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



(3) เป็น ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
 

ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบบันี้ดีแล้ว จึงไดล้งนำมในสัญญำนี ้
 

(ลงนำม)…(ผู้ค  าประกันลงลายมอืชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)..…ผู้ค้ ำประกัน 
(…………………………………..………………..) 

(ลงนำม)..........................................................................คู่สมรสผู้ค ้ำประกนั 
(.......................................................................)ให้ควำมยินยอม 

(ลงนำม)……………………………………………………พยำน 
(…………………………………………………..) 

(ลงนำม)……………………………………………………พยำน 
(…………………………………………………..) 
 

(กรณีผู้ค  าประกันเป็นข้าราชการ ให้กรอกรายละเอียด) 
บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร กรม ………………………………………. 
เลขที่………………………………………………………………... 
ต ำแหน่ง……………………………………………………. 
วันออกบัตร………………………………………………… 
บัตรหมดอำยุ………………………………………………. 
 

(ขีดเส้นใต้ระบุสถานภาพ) 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตำย/หย่ำ) ในขณะทีท ำสัญญำนี ้

 
…….(ผู้ค  าประกันลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)..........…………ผู้ค้ ำประกัน 

(……………………………………………) 
 
 
หมายเหตุ : 
ใช้ข้ำรำชกำรประจ ำตั้งแต่ระดบั 4 ขึ้นไป หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนเทศบำลซึ่งเทียบเทำ่กับข้ำรำชกำร 
ระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้ค้ ำประกันได้ โดยต้องน ำหนังสือรับรองควำมเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรือ
พนักงำน 
เทศบำลจำกผู้บงัคับบญัชำ พร้อมกับบัตรประจ ำตัวของผูน้ั้นไปแสดงแก่เจ้ำหน้ำที่ดว้ย 
อนึ่ง ข้ำรำชกำรระดับมำตรฐำนกลำงที่ 4 ขึ้นไป หนึ่งคน มีสิทธิค์้ ำประกันผู้สอบคัดเลือกเข้ำคณะเภสัชศำสตร์ ได ้
หนึ่งคนเท่ำนั้น 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างเอกสารค  าประกัน 
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