-สำเนำปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5)
โครงกำรพัฒนำกำลังคนทำงเภสัชศำสตร์ เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม
คณะเภสัชศำสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563
รายการ
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือก
ส่งผลกำรตรวจร่ำงกำย
มำยังคณะเภสัชศำสตร์

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
http://regservice.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำร
ไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ

วัน / เดือน / ปี
9-15 มิ.ย. 2563

เวลา
-

9-15 มิ.ย. 2563

-

9-16 มิ.ย. 2563

ตำมเวลำเปิด
ทำกำรของ
ธนำคำรและ
ไปรษณีย์

- http://regservice.buu.ac.th
หลังจำกชำระเงิน 3 วัน
- http://e-admission.buu.ac.th
ทำกำร
- http://regservice.buu.ac.th
19 มิ.ย. 2563
- http://e-admission.buu.ac.th
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่ำงกำย
19-22 มิ.ย. 2563
ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
23 มิ.ย. 2563
- http://e-admission.buu.ac.th
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th
25-26 มิ.ย. 2563
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2563
เปิดภำคเรียน
4 ก.ค. 2563
หมายเหตุ

16.00 น.
16.00 น.

1. ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
- GPAX 6 ภำคเรียน
- ผลคะแนน GAT / PAT
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
4. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038 -390401 ต่อ 5024, 038-102643 และ 038-102721
5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63

-

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0583 /2563
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 5)
โครงกำรพัฒนำกำลังคนทำงเภสัชศำสตร์ เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม
คณะเภสัชศำสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563
................................................
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำจะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 5)
โครงกำรพัฒนำกำลังคนทำงเภสัชศำสตร์เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ
ได้ว่ำ จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ
และของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์กำหนดที่มีอยู่แล้วและที่จะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประกำร
1.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ควำมผิดปกติสำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์ หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
1.4 ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค และ/หรือควำมพิกำร ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์ โดยคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรคัดเลือก คณะเภสัชศำสตร์ พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ
ทำงเภสัชกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค ดังต่อไปนี้
(1) ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ ตลอดจนกำรมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม
(2) ตำบอดสี ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป
รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่กำหนด
(3) โรค/อำกำรอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง ที่คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
และ/หรือ คณะกรรมกำรประจำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
(4) อื่นๆ ตำมประกำศแนบท้ำยนี้

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภำคตะวันออก ดังต่อไปนี้
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง นครนำยก ปรำจีนบุรี ตรำด สระแก้วสมุทรปรำกำร ลพบุรี
สระบุรี และพระนครศรีอยุธยำ
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
- มีผลคะแนน GAT ไม่ต่ำกว่ำ 200 และคะแนน PAT 2 ไม่ต่ำกว่ำ 120 คะแนน

-2- เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรม
ร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ
ได้ว่ำ จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ
และของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์กำหนดที่มีอยู่แล้วและที่จะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประกำร
- ผู้ที่ได้ผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องศึกษำในรำยวิชำที่คณะวิชำกำหนด เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรพัฒนำกำลังคนทำงเภสัชศำสตร์เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม

3. การสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 9-15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
3.3 สำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่ำนั้น
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน
(ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
4.1 องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
(1) GPAX 6 ภำคเรียน
ร้อยละ 10
(2) ผลคะแนนสอบ GAT
ร้อยละ 30
(3) ผลคะแนนสอบ PAT2
ร้อยละ 60
(3) ผลกำรตรวจร่ำงกำย
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
4.2 มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคะแนนครบทุกวิชา
ที่กำหนดเท่ำนั้น
ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กำหนด เนื่องจำกไม่ได้สอบหรือคะแนนสอบหมดอำยุจะไม่สามารถ
สมัครคัดเลือกได้ หำกสมัครมหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยจะไม่
พิจำรณำคัดเลือกให้

-3มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โดยใช้รูปแบบ ดังนี้
4.2.1 ประมวลผลคะแนนจำกเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ
GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
4.2.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
4.2.3 คัดเลือกผู้มีผ่ำนกำรคัดเลือก โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก
4.3 หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัคร
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำก GPAX และ GAT/PAT และคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะได้
กำหนดไว้ และในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
5.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ
ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 9-16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เลือกสมัครได้) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไข
ข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำง
วันที่ 9-15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 หำกพ้นกำหนดจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้
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7. เกณฑ์การรับและจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา

ชื่อสาขา

10190102130101A0J1 หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต
ภำคปกติ

ชื่อ
GPAX
ปริญญา
ภ.บ.
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คะแนน GAT คะแนน PAT2
(ไม่ต่ากว่า (ไม่ต่ากว่า 120 จานวนรับ
200 คะแนน)
คะแนน)
30%

60%

8. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

9. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลตรวจร่างกายมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ดำวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่ำงกำยที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
โดยไปตรวจร่ำงกำยที่โรงพยำบำลของรัฐบำล หรือโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง จำกนั้นให้จัดส่ง
ผลตรวจร่ำงกำยมำยังคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วันที่ 19-22 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยส่งมำยังอีเมล์
Jutint12@gmail.com

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

11. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
11.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมที่ปรำกฏใน
ประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
11.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

12. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำในวันที่ 25-26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
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13. การทาสัญญาชดใช้ทุน
13.1 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องทำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำ
ชดใช้ทุนฯ ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรทำสัญญำค้ำประกันโดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง
ตำมกฎหมำย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
ชดใช้ทุนฯ
กำรทำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพื่อปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไปตำมมติเห็นชอบ
กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกำศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
หลักทรัพย์และหรือการค้าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯ ดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ
(1) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำชดใช้ทุนได้ปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร
ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ จนครบกำหนดระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ หรือ
(2) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำชดใช้ทุนมีจำนวนเกินควำมต้องกำรใช้ในแต่ละปีของรัฐ
ก็จะเป็นอิสระจำกพันธะสัญญำที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้
อนึ่ง กรณีนิสิตลำออกจำกกำรเป็นนิสิตก่อนสำเร็จกำรศึกษำ หรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้
ต้องพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ยกเว้นกำรพ้นสภำพนิสิตตำมข้อ 6 (1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่ำนิสิตผู้นั้นปฏิบัติผิดสัญญำ และต้อง
ชำระค่ำปรับในอัตรำภำคกำรศึกษำละ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
13.2 หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำและชำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
และทำสัญญำชดใช้ทุนจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
จักพิจำรณำเป็นรำยกรณีเฉพำะหน่วยงำน/องค์กรที่มีพันธะสัญญำควำมร่วมมือด้วยกัน

14. คาบารุงและคาธรรมเนียมการเขาศึกษาแบบเหมาจายรายภาคเรียน
14.1 ภำคตนและภำคปลำย ภำคเรียนละ 75,000 บำท
14.2 ภำคฤดูรอน 40,000 บำท
ประกำศ ณ วันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

