
 
 

 
 

-ส ำเนำ- 
 

ประกำศ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0177  /๒๕60 

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อล ำดับส ำรองท่ีมีสิทธิ์เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต 
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ รอบท่ี 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕60 

……………………………………………. 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๒๒ /๒๕๕๙ ลงวันที ่23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙         
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง 
(Direct Admissions) รอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 นั้น บัดนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
ได้ด าเนินการสอบและพิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ล าดับส ารองที่มีสิทธิเเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณิิต คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. โครงกำรส ำหรับบุคคลทั่วไป 

ล าดับ  ค าน าหน้า  ชื่อ – นามสกุล          หมายเหต ุ

1  นาย  ธนชิต บุษราคัมกุล  *ตรวจตาบอดสีซ้ า* 

2  นางสาว  ทิตธรา อนันต์มานะ  รับเข้าโดยหลักการ 

3  นางสาว  พรชิตา พุทธา   รับเข้าโดยหลักการ 

4  นาย  ภูริวัฒน ์หาญน้อย  รับเข้าโดยหลักการ 

5  นาย  ชนนวิชช รอดทอง  รับเข้าโดยหลักการ 

6  นางสาว  ธนภรณ์  พรรณรัตนพงศ์  รับเข้าโดยหลักการ 

7  นางสาว  พรรณกร  กรรณิกา  รับเขา้โดยหลักการ 

8  นางสาว  พีรยา เดชกุญชร  รับเข้าโดยหลักการ 

9  นางสาว  ชัญญา บุญส่ง   รับเข้าโดยหลักการ 

10  นางสาว  กฤชอร นันทโสภา  รับเข้าโดยหลักการ 

11  นางสาว  บวรรัตน์  เลิศลักษณ์นิธิ  รับเข้าโดยหลักการ 

12  นางสาว  อภิรดี อภิรัฐมงคล  รับเข้าโดยหลักการ 

13  นาย  กฤษฎา ธีรบัณิิต  รับเข้าโดยหลักการ 

14  นาย  ณัฐวุฒิ สุขโข   รับเข้าโดยหลักการ 



 
 

15  นางสาว  ชนากานต์  สุคันธมาลย์  รับเข้าโดยหลักการ 

16  นางสาว  ปิยธิดา ทองแสง   รับเข้าโดยหลักการ 

17  นาย  ธนวิชญ ์อักษรานุชาต  รับเข้าโดยหลักการ 

18  นางสาว  มนต์ปริยา แหลมสมุทร  รับเข้าโดยหลักการ 

19  นางสาว  ศิริจินดารัตน์ กลิ่นณรงค์  รับเข้าโดยหลักการ 

20  นางสาว  ณัฐพิมล เตโชพันธ์  รับเข้าโดยหลักการ 

21  นาย  ดลวัต กวยะปาณิก  รับเข้าโดยหลักการ 

22  นางสาว  นิฟิรดาวส์ หยีหามะ  รับเข้าโดยหลักการ 

23  นางสาว  วีรินท์ จูด้วง   รับเข้าโดยหลักการ 

24  นางสาว  จิดาภา ทองคง   รับเข้าโดยหลักการ 

25  นางสาว  ศตนันท์ ฤทธิศักดิเ  รับเข้าโดยหลักการ 

26  นางสาว  นิอากีล๊ะ   หะยีนิเลาะ  รับเข้าโดยหลักการ 

27  นางสาว  สุพิชญา หวังฤทธิไกรกุล  รับเข้าโดยหลักการ 

28  นาย  พิชญะ ชาติกิจอนันต์  รับเข้าโดยหลักการ 

29  นางสาว  เวธน ี ทรัพย์ศิริ  รับเข้าโดยหลักการ 

30  นางสาว  กวิสรา เลิศเอกสิทธิเ  รับเข้าโดยหลักการ 

31  นางสาว  สุนิดา อิทธิอนันตเกษม  รับเข้าโดยหลักการ 

32  นางสาว  วรรณพรรธน์  บัวสุวรรณ  รับเข้าโดยหลักการ 

33  นางสาว  พัณณิตา  ปรางค์ศรี  รับเข้าโดยหลักการ 

34  นาย  นายภัทร  ลาภเลิศลอย  รับเข้าโดยหลักการ 

35  นางสาว  รมิดา ศรีสงคราม  รับเข้าโดยหลักการ 

36  นางสาว  ปภาวรินท์  ฟ้าใสสิรินันท์   รับเข้าโดยหลักการ 

37  นางสาว  ขนิษฐา เพ็งแข   รับเข้าโดยหลักการ 

38  นางสาว  ฐิติพร คล่องแคล่ว  รับเข้าโดยหลักการ 

39  นางสาว  ชัญญา ไทยอุทิศ  รับเข้าโดยหลักการ 

40  นางสาว  กิ่งกาญจน์  คชสิงห์  รับเข้าโดยหลักการ 

41  นางสาว  ศศินิภา ดิเรกรุ่งเรือง  รับเข้าโดยหลักการ 

42  นางสาว  ณัฐจิรา สุขก าเนิด  รับเข้าโดยหลักการ 

43  นางสาว  ปารีณา บุตรภักด ี  รับเข้าโดยหลักการ 



 
 

44  นางสาว  สุภาวิตา พุ่มเกษม  รับเข้าโดยหลักการ 

45  นาย  พีระพัศ เมลืองศิลป์  รับเข้าโดยหลักการ 

46  นางสาว  ปฐวีพร  วรวัฒน์   รับเข้าโดยหลักการ 

 

2. โครงกำรส ำหรับนักเรียนโรงเรียนในภำคตะวันออก 12 จังหวัด 

ล าดับ  ค าน าหน้า  ชื่อ – นามสกุล                หมายเหตุ 

1  นาย  ณตรอง  ปัญจศานนทชัย  รับเข้าโดยหลักการ 

2  นางสาว  สิริญาภรณ์ ค าทะเนตร  รับเข้าโดยหลักการ 

3  นางสาว    ปพชิญา   ศรัณยพจน์  รับเข้าโดยหลักการ 

 

***ให้ผู้มีรำยช่ือข้ำงต้นด ำเนินกำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำและท ำสัญญำกำร
เป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ ดงัต่อไปนี้  

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำผ่ำนระบบรำยงำนตัวนิสิต
ออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th ในวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. ๒๕60 รำยละเอียดและขั้นตอนกำร
รำยงำนตัว และเอกสำรที่ใช้รำยงำนตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ดังประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ                
ที่ ๐139/๒๕60 เรื่อง ค ำชี้แจงกำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี               
โครงกำรช้ำงเผือก คณะวิทยำศำสตร์ ประเภทรับตรง คณะเภสัชศำสตร์ และประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัย
บูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 (ดังเอกสำรแนบ ๑) 

 
               ก ำหนดกำรกำรรำยงำนตัวออนไลน์ 

 
วัน รำยกำรปฏิบัติ 

9 มีนาคม ๒๕60 
 

 กรอกข้อมูลและจองหอพัก ที่ http://smartreg.buu.ac.th 
 พิมพ์เอกสารจากระบบ 

9 มีนาคม ๒๕60 
 

ช าระเงินที่ธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการช าระเงินไว้กับตนเอง  
ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 

9 – 10 มีนาคม 2560 ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
14 มีนาคม 2560 ตรวจสอบข้อมูลหอพัก การช าระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 

 



 
 

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องท ำสัญญำกำรเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ ในวันเสำร์ที่ 18 มีนำคม 
พ.ศ.๒๕60 เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (กำรรำยงำนตัวท ำสัญญำกำรเป็น   นิสิต ฯ จะต้องมำรำยงำนตัว
ก่อนเวลำ ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้อง PH๓๐1RX และห้อง PH๓๐2RX ชั้น ๓  อำคำรปฏิบัติกำรเภสัชกรรมชุมชน
และห้องปฏิบัติกำรผลิตยำ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ รำยละเอียดกำรท ำสัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อ
ศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 (ดังเอกสำรแนบ ๒) 

 
เอกสำรที่ใช้ท ำสัญญำกำรเป็นนิสิต 

๒.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑  
ชุด ของผู้ท าสัญญาทุกคน (ทั้งนิสิต ผู้แทน โดยชอบธรรม ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส)  

๒.๒  ทะเบียนบ้านของผู้ท าสัญญาทุกคน ฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมรับรองส าเนา  
จ านวน ๑ ฉบับ  

๒.๓  กรณีผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ    
ต้องน าหนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ ต าแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน และสังกัด จากหน่วยงานต้นสังกัด 
จ านวน ๑ ชุด มามอบให้เจ้าหน้าที่ด้วย (ตามเอกสารตัวอย่าง) 

๒.๔  กรณีผู้ค้ าประกันแสดงหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน ต้องน าหลักฐานการประเมิน 
ราคาทรัพย์มูลค่าไม่ต่ ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรับรองการประเมิน
ราคาจากส านักงานที่ดินที่หลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ (กรณีหลักทรัพย์เป็นที่ดิน) พร้อมด้วยหลักฐานการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์ที่น ามาแสดงนั้น ต้องปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ด้วย กรณีใช้เงินสดค้ าประกันต้องไปติดต่อกับธนาคารเพ่ือ
เปิดบัญชีค้ าประกัน (ตามเอกสารตัวอย่าง) 

๒.๕  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร (ของคู่สมรส) ใบ 
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลที่แสดงการเป็นผู้แทน โดยชอบธรรมของนิสิตแทนบิดา- 
มารดาเป็นต้น (กรณีหย่า ขอให้น าส าเนาบันทึกท้ายหย่าที่ระบุว่าใครเป็นผู้ปกครองนิสิตมาด้วย) 

  ๒.๖  อากรแสตมป์ ดวงละ ๕ บาท จ านวน ๒ ดวง (หากไม่สามารถเตรียมมาได้กรุณา
เตรียมค่าอากรแสตมป์ (จ านวน ๑๐ บาท) 

๒.๗  ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
    

ให้ดูรายละเอียดการรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการท าสัญญาการเป็นนิสิต 
คณะเภสัชศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  
 ประกาศ ณ วันที่    2  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
     (ลงชื่อ)         ไชยวิทย์ ธนไพศาล 

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)  
                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                           ผู้ปฏิบตัิหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   

 ส าเนาถูกต้อง 
 

จุฑามาศ 
(นางสาวจุฑามาศ อินตรา) 

นักวิชาการศึกษา 


