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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 

หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
2.  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

              -  GPAX (5 ภำคเรียนส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำ หรือ 6 ภำคเรียนส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ)
       -  ผลคะแนนสอบ  GAT / PAT 
  3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท 
  4.  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038-102643 และ 038-102721 

 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 - 

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

4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำร
ไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ 

4 ก.พ. – 24 มี.ค. 2562 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

5 เม.ย. 2562 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ ์ มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 7 เม.ย. 2562 09.00-16.00 น. 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน 
กำรสอบสัมภำษณ ์

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

22 เม.ย. 2562 09.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House www.mytcas.com 24-25 เม.ย. 2562 - 

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

30 เม.ย. 2562 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 6-7 พ.ค. 2562 - 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   2585   /2561 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2) 
โครงกำรพัฒนำก ำลังคนทำงเภสัชศำสตร์ เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศำสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 

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

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงกำรพัฒนำก ำลังคนทำงเภสัชศำสตร์เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2562 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1  เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยท่ีมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
 1.2  เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ได้ว่ำ จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ
และของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก ำหนดที่มีอยู่แล้วและท่ีจะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประกำร 
 1.3  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ควำมผิดปกติส ำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์ หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
 1.4  ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค และ/หรือควำมพิกำร ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์ โดยคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก คณะเภสัชศำสตร์ พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 
ทำงเภสัชกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค ดังต่อไปนี้ 
  (1) ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ ตลอดจนกำรมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม 
  (2) ตำบอดสี ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป 
รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่ก ำหนด  
  (3) โรค/อำกำรอ่ืนในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง ที่คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม 
และ/หรือ คณะกรรมกำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  
  (4) อ่ืนๆ ตำมประกำศแนบท้ำยนี้ 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

- ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  จำกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัด 
ภำคตะวันออก ดังต่อไปนี้  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรำ  ชลบุรี  ระยอง  นครนำยก  ปรำจีนบุรี  ตรำด สระแก้ว
สมุทรปรำกำร  ลพบุรี  สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยำ 

- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำ  
หรือ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต  ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำ  
หรือ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต  ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

-  มีผลคะแนน GAT ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน PAT 1 ไม่ต่ ำกว่ำ 50 คะแนน และคะแนน PAT 2  
ไม่ต่ ำกว่ำ 120 คะแนน 

-  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญำตประกอบกำรร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน 
ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำตประกอบกำรร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมำชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้ำนขำยยำ
แห่งประเทศไทย สมำคมร้ำนขำยยำ หรือชมรมผู้ประกอบกำรค้ำยำจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือ
หน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ เป็นผู้รับรอง 
 -  เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ว่ำ 
จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำและ
ของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก ำหนดที่มีอยู่แล้วและที่จะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประกำร 

-  ผู้ที่ได้ผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องศึกษำในรำยวิชำที่คณะวิชำก ำหนด เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ของโครงกำรพัฒนำก ำลังคนทำงเภสัชศำสตร์เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม 
 

3. การสมัครคัดเลือก 
 3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2562 

3.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 

3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 

    ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
 
4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 4.1  องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ   
  (1)  GPAX  (5 ภำคเรียนส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำ 

     หรือ 6 ภำคเรียนส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ)  ร้อยละ 10 
(2)  ผลคะแนนสอบ  GAT / PAT    ร้อยละ 90 

  (3)  สอบสัมภำษณ์     ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
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 4.2  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคะแนนจำกกำรสอบครบทุกวิชา 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น   

ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่ก ำหนด  เนื่องจำกไม่ได้สอบหรือคะแนนสอบหมดอำยุจะไม่สามารถ
สมัครคัดเลือกได้  หำกสมัครมหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหำวิทยำลัยจะไม่
พิจำรณำคัดเลือกให้ 
       มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 

   4.2.1  ประมวลผลคะแนนจำกเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้  โดยประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ 
GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

   4.2.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
   4.2.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก   
4.3  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของ

ผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรรับเข้ำ
เป็นนิสิต 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำก GPAX และ GAT/PAT และคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะได้ 
ก ำหนดไว้ และในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 
  5.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                  ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์  
http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงินแล้ว 3 วันท ำกำร  

6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่  4 กุมภำพันธ์ –  
24 มีนำคม พ.ศ. 2562 หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/


 
 

7. เกณฑ์การรับและจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อปริญญา GPAX 
คะแนน GAT (%) คะแนน PAT (%) 

จ านวนรับ GAT 
(ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน) 

PAT1  
(ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน) 

PAT2 
(ไม่ต่ ากว่า 120 คะแนน) 

01932320111 หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต 
ภำคปกติ ภ.บ. 10% 30% PAT 1 10% PAT 2 50% 5 

 
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ ์
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th   
ในวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9. การสอบสัมภาษณ์ 
 มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ  09.00 – 16.00 น. ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
จังหวัดชลบุรี สถำนที่และห้องสอบจะปรำกฏในท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ พร้อมหลักฐำนประกอบกำรสอบสัมภำษณ์มีดังนี้ 

(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียนที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ฉบับจริงและส ำเนำ 
(3)  ใบแสดงผลคะแนนควำมถนัดทั่วไป และควำมถนัดทำงวิชำชีพ (GAT/PAT) 
(4)  บัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมฉบับส ำเนำ 
(5)  ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมฉบับส ำเนำ 

 (6)  ผลกำรตรวจร่ำงกำยและเอกซเรย์จำกโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง (ใช้แบบฟอร์มตำมแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์) 
(7)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 (8)  หลักฐำนเพิ่มเติม ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ ได้แก่ใบอนุญำตร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน และหลักฐำนกำรเป็นสมำชิกชมรมร้ำนขำยยำ 
แห่งประเทศไทย ชมรมเภสัชกรชลบุรี สมำคมร้ำนขำยยำ หรือชมรมผู้ประกอบกำรค้ำยำจังหวัดชลบุรี หรือหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ โดยมีกำรลงนำม 
รับรองพร้อมตรำประทับโดยประธำนชมรมหรือนำยกสมำคม ตำมแต่กรณี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง  
 

หมายเหตุ   ผู้สมัครที่แสดงหลักฐำนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมรำยกำรก ำหนดข้ำงต้น ถือว่ำขำดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
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10. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 24-25 เมษำยน 

พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 26-27 เมษำยน 
พ.ศ.2562 ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 
 

12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่  30 เมษำยน พ.ศ. 2562 

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

13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

13.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (13.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
14.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 6-7 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
15.  การท าสัญญาชดใช้ทุน 
 15.1 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องท ำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำ 
ชดใช้ทุนฯ ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรท ำสัญญำค้ ำประกันโดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง 
ตำมกฎหมำย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ ำประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
ชดใช้ทุนฯ 
 กำรท ำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพ่ือปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไปตำมมติเห็นชอบ
ก ำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกำศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
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หลักทรัพย์และหรือการค้ าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯ ดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ 
  (1) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนได้ปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร 
ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ จนครบก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ หรือ 
  (2) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนมีจ ำนวนเกินควำมต้องกำรใช้ในแต่ละปีของรัฐ  
ก็จะเป็นอิสระจำกพันธะสัญญำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้   
 อนึ่ง หำกปรำกฏว่ำนิสิตเภสัชศำสตร์รำยใดละทิ้งกำรศึกษำกลำงคัน โดยนัยก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในกำรท ำสัญญำชดใช้ทุนฯ นิสิตเภสัชศำสตร์รำยนั้นจักต้องช ำระเงินค่ำปรับฐำนผิดสัญญำฯ 
ตำมจ ำนวนปีที่ศึกษำ โดยก ำหนดค่ำปรับ รำยละ ปีละ 41,667 บำท ((สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบำทถ้วน) 
  15.2  หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
และท ำสัญญำชดใช้ทุนจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
จักพิจำรณำเป็นรำยกรณีเฉพำะหน่วยงำน/องค์กรที่มีพันธะสัญญำควำมร่วมมือด้วยกัน 
 
16. คาบ ารุงและคาธรรมเนียมการเขาศึกษาแบบเหมาจายรายภาคเรียน 
 16.1 ภำคตนและภำคปลำย ภำคเรียนละ 75,000 บำท 
 16.2 ภำคฤดูรอน 40,000 บำท 
 

ประกำศ  ณ  วันที่   23   พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 

ลงชื่อ            วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลรัตน์ จตุรำนนท์) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
               ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
          ส ำเนำถูกต้อง 
        พรจันทร์  โพธินำค 
   (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 
 


