การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
การชาระเงิน

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
และข้อมูลการชาระเงิน

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

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครจากเว็บไซต์
การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
http://regservice.buu.ac.th
แล้วแฟกซ์มายัง 038-102721
การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์
- http://regservice.buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
- http://e-admission.buu.ac.th
การสอบสัมภาษณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
- http://smartreg.buu.ac.th
เพื่อเข้าศึกษา

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

1 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป

-

1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2560

-

1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 2560

ตามเวลาเปิดทาการ
ของธนาคารและ
ที่ทาการไปรษณีย์

หลังจากชาระเงิน
5 วันทาการ

-

1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 2560

-

28 มิ.ย. 2560

10.00 น เป็นต้นไป

1 ก.ค. 2560

09.00 - 16.00 น.

6 ก.ค. 2560

10.00 น. เป็นต้นไป

12-13 ก.ค. 2560

-

1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th
หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา
หมายเลข 038-102643

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่
/2560
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560
................................................
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ว่า จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
และของคณะเภสัชศาสตร์ (พร้อมกับของสภาเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์กาหนดที่มีอยู่แล้วและที่จะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ความผิดปกติสาคัญ ที่จะเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ หรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
1.4 ต้ อ งไม่ เ ป็ น /ไม่ มี โ รค อาการของโรค และ/หรื อ ความพิ ก าร ซึ่ ง คณะเภสั ช ศาสตร์ โดย
คณะกรรมการดาเนิ น การสอบคัด เลื อ ก คณะเภสั ช ศาสตร์ พิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่ อการศึ ก ษาและการ
ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อาการของโรค ดังต่อไปนี้
(1) ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ ตลอดจนการมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม
(2) ตาบอดสี ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่กาหนด
(3) โรค/อาการอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
และ/หรือ คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(4) อื่นๆตามประกาศแนบท้ายนี้
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2. คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการที่เปิดรับสมัคร
2.1 โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาหรับบุคคลทั่วไป
- สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
2.2 โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนา
กาลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจานวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)
- สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
- เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยา
แผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากาหนด เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
2.3 โควตาจัดสรรสาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
- กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.5
- หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นา ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ
อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจานวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบเช่นเดียวกัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
(1) GPAX (5 ภาคเรียนสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
หรือ 6 ภาคเรียนสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา)
ร้อยละ 10
(2) ผลคะแนนสอบ GAT / PAT
ร้อยละ 90
(3) สอบสัมภาษณ์
ผ่าน/ไม่ผ่าน
3.2 มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคะแนนจากการสอบครบทุกวิชา
ที่กาหนดเท่านั้น
ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่กาหนด เนื่องจากไม่ได้สอบหรือคะแนนสอบหมดอายุจะไม่สามารถ
สมัครคัดเลือกได้ หากสมัครมหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาคัดเลือกให้

-3มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โดยใช้รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 ประมวลผลคะแนนจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GAT/PAT
ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
3.2.2 เรียงลาดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่าสุด
3.2.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นลาดับแรก (ผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าลาดับสุดท้ายของรายชื่อ จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์)

3. เกณฑ์การรับและจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา

ชื่อโครงการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ภ1001 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สาหรับ
บุคคลทั่วไป
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ตามโครงการ
ภ1002 การพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
เภสัชกรรม
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สาหรับ
ภ1003
นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบลู
บาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ GPAX GAT
ปริญญา (%) (%)

PAT ที่ใช้พิจารณาคัดเลือก
จานวนรับ
PAT (%) PAT (%)

ภ.บ.

10

30

PAT 1

10

PAT 2

50

24 คน

ภ.บ.

10

30

PAT 1

10

PAT 2

50

14 คน

ภ.บ.

10

30

PAT 1

10

PAT 2

50

4 คน

หมายเหตุ - ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว พบว่า
มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อที่ 2
หรือจะสมัครเพียง 1 โครงการก็ได้
ในกรณีทผี่ ู้สมัครผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 โครงการ จะพิจารณารับจากโครงการ
ทีไ่ ด้ผลคะแนนที่สูงกว่า โดยผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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4. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th หรือ
http://regservice.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
หมายเหตุ - การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
จะยึดข้อมูลการสมัครที่มีการชาระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล ฉะนั้นผู้สมัครต้องตรวจสอบ
ข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนชาระเงินทางธนาคาร

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกและวิธีการชาระเงิน
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกโครงการละ 500 บาท
- ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ครบตามที่กาหนด หรือจะสมัครเพียง 1 โครงการก็ได้ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
โครงการละ 500 บาท
- ผู้สมัครนาใบสมัครไปชาระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน
สาหรับการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงินทางเว็บไซต์
http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th หลังจากชาระเงินแล้ว 5 วันทาการ
- หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 16
มิถุนายน พ.ศ. 2560 หากพ้นกาหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
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8. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สถานทีแ่ ละห้องสอบจะปรากฏ
ในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์มีดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
(2) ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ฉบับจริงและสาเนา
(3) ใบแสดงผลคะแนนความถนัดทั่วไป และความถนัดทางวิชาชีพ (GAT/PAT)
(4) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับสาเนา
(5) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมฉบับสาเนา
(5) สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(6) ผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
(ใช้แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
(7) หลักฐานเพิ่มเติม ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ สาหรับผู้สมัครสอบตามโครงการ 2.2 ได้แก่
ใบอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบัน และหลักฐานการเป็นสมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ชมรมเภสัชกร
ชลบุรี สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
โดยมีการลงนามรับรองพร้อมตราประทับโดยประธานชมรมหรือนายกสมาคม ตามแต่กรณี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
ผู้สมัครที่แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการกาหนดข้างต้น
ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

9. ประกาศผลขั้นสุดท้าย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (10.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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11. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

12. การทาสัญญาชดใช้ทุน
12.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ต้องทาสัญญาเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญา
ชดใช้ทุนฯ ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับการทาสัญญาค้าประกันโดยบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้าประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาชดใช้ทุนฯ
การทาสัญญาเป็นนิสิต เภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ เป็นไปตามมติเ ห็นชอบ
กาหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกาศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
หลักทรัพย์และหรือการค้าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ
(1) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนได้ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานที่ได้ รับการจัดสรร
ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ จนครบกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือ
(2) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนมีจานวนเกินความต้องการใช้ในแต่ละปีของรัฐ
ก็จะเป็นอิสระจากพันธะสัญญาที่คณะรัฐมนตรีกาหนดไว้
อนึ่ ง หากปรากฏว่ า นิ สิ ต เภสั ช ศาสตร์ ร ายใดละทิ้ ง การศึ ก ษากลางคั น โดยนั ย ก าหนดตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการทาสัญญาชดใช้ทุนฯ นิสิตเภสัชศาสตร์รายนั้นจักต้องชาระเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาฯตาม
จานวนปีที่ศึกษา โดยกาหนดค่าปรับ รายละ ปีละ ๖๖,๖๖๖ บาท (หกหมืน่ หกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
12.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาและชาระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และทาสัญญาชดใช้ทุนจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จักพิจารณาเป็นรายกรณีเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่มีพันธะสัญญาความร่วมมือด้วยกัน

13. คาบารุงและคาธรรมเนียมการเขาศึกษาแบบเหมาจายรายภาคเรียน
13.1 ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ 75,000 บาท
13.2 ภาคฤดูรอน 40,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

