
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  ๖  ป) มหาวิทยาลัยบูรพา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

การดําเนินการ สถานที่ / ผูรับผิดชอบ วัน / เดือน / ป เวลา 
ดาวนโหลดระเบียบการคัดเลือกและใบ
สมัคร 

http://www.buu.ac.th
http://service.buu.ac.th 

๑ ต.ค. ๕๓ เปนตนไป - 

สมัครทางอินเทอรเน็ต http://service.buu.ac.th ๑๕ พ.ย. ๕๓ –  ๑๕ ธ.ค. ๕๓ - 
ชําระเงินคาสมัครคัดเลือก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนคร

หลวงไทย และที่ทําการไปรษณีย
ไทย ทุกสาขา 

๑๕ พ.ย. ๕๓ –  ๑๗ ธ.ค. ๕๓ - 

ตรวจขอมูลผูสมัครและขอมูลการชําระ
เงิน (สําหรับผูสมัครทางอินเตอรเน็ต) 

http://service.buu.ac.th หลังจากชําระเงนิ 
๓ วันทําการ 

- 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบ
สัมภาษณ และตรวจรางกาย 

อาคาร ภปร. ช้ัน ๑ และเว็บไซต 
http://service.buu.ac.th 

๗ ม.ค. ๕๔ ๑๖.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ และตรวจรางกาย มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ประกาศผลขั้นสุดทาย อาคาร ภปร. ช้ัน ๑ และ เว็บไซต 

http://service.buu.ac.th 
๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔ ๑๖.๐๐ น. 

รายงานตัวเขาเปนนิสิต 

 
ปฐมนิเทศและลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๙-๓๐ ม.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ o. 

 
หมายเหตุ  ปฏทิินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปล่ียนแปลงได 

http://www.buu.ac.th/


-สําเนา- 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๒๐๐  /๒๕๕๓  

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี   
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ป)  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

------------------------------- 
 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัย
บูรพาจะรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ป) 
ประจําปการศกึษา ๒๕๕๔  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

๑.  คุณสมบตั ิ
๑.๑  เปนผูที่กาํลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา ใน

แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร  ของกระทรวงศกึษาธิการ  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
ชวงชั้นที่ ๔  (มัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖)  มีความประพฤติเรียบรอย  และไมเปนโรคติดตอรายแรงที่สังคม
รังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๑.๒  ตองไมเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในคณะเภสัชศาสตร  หรือประเภทวิชาเตรียมเภสชัศาสตรของ
สถาบันใดสถาบันหนึ่ง (ยกเวนผูที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

๑.๓  ไมเปนผูที่กําลังศึกษาเกินชั้นปที่ ๑ ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เขารวมระบบ
การคัดเลือกนกัศึกษารวมกบัสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.)  ยกเวนไดลาออกจากการศึกษากอน
วันยืน่ใบสมัคร  (หากมกีารลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปที่สูงกวาปที่ ๑  จะถือวาศึกษาในชั้นปที่เกิน
ช้ันปที่ ๑) 
 ๑.๔  ผูที่ผานการคัดเลือก มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  จะตองไดรับการทดสอบความ
พรอมในการศกึษาและความพรอมในการประกอบอาชพี  ในวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย เชน 
ความสามารถในการแยกสี  และผานการทดสอบดังกลาวแลวจึงจะมีสิทธิ์เขาศึกษา  
 ๑.๕  ผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  จะตองปฏิบัติตามขอบังคับของ  
สภาเภสัชกรรม วาดวยหลักเกณฑการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๔๖ 
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๑.๖  ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา  คือตาบอดทั้งสองขางและตาบอดสี   (ขอแนะนํา  
ควรตรวจตาบอดสีกอนสมัครฯ) 
 ๑.๗  คุณสมบตัิอ่ืน ๆ อันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 
ที่มิไดระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของหลกัสูตร และการคัดเลือกของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่ส้ินสุด  
 หากปรากฏภายหลังวาผูสมคัรขาดคณุสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ  
หรือจงใจปกปดขอมูล ผูนัน้จะถูกตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกคร้ังนี้ แมวาจะไดขึ้นทะเบียนเปนนิสติแลว  
ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนิสติ 
 หมายเหตุ  ผูเขาศึกษาตอในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตองทําสัญญาการเปนนิสิตเพื่อ
ศึกษาวิชาเภสัชศาสตรตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
 

๒.  การสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ผูสมัครตองศึกษาวิธีการสมัคร  และกรอกขอมูลการสมัครที่เว็บไซต  http://service.buu.ac.th  

ตั้งแตวนัที่  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   
๒.๒  การสมคัรทางอินเตอรเน็ตจะสมบูรณก็ตอเมื่อผูสมัครไดชําระเงนิคาสมัครที่ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารนครหลวงไทย หรือที่ทําการไปรษณียไทยแลวเทานั้น   
การสมัครทางอินเตอรเน็ตผูสมัครตองรับผิดชอบขอมูลการสมัครของตนเอง หากขอมูลใด 

เปนเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือวาทุจริตและไมไดรับการพิจารณาคัดเลือก 

๓.   คาธรรมเนียมในการสมคัรคัดเลือกและการชําระเงิน 
คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  จํานวน ๕๐๐ บาท 
ผูสมัครทางอินเตอรเน็ตตองนําใบสมัครที่พิมพจากอนิเตอรเน็ตไปชําระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารนครหลวงไทย และที่ทําการไปรษณียไทย ทุกสาขา วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง  
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเวลาเปดทาํการของธนาคารและที่ทําการไปรษณียไทย  ในกรณีทีผู่สมัครได
สมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดใบสมัครและขอมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงินอยาง
ถูกตองเปนสําคัญ  ฉะนั้น ผูสมัครจึงควรตรวจสอบขอมูลในใบสมัครกอนนําไปชําระเงิน 
โดยผูสมัครตองเก็บใบสมัครสวนที่ ๑ ไวเปนหลักฐานในการสอบสัมภาษณ (กรณีมสิีทธิ์สอบสัมภาษณ) 
 *มหาวิทยาลัยบูรพาจะไมคนืเงินคาธรรมเนียมในการสมคัรคัดเลือก  ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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๔.  องคประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 
๔.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)      รอยละ   ๑๐ 

(๑)  สําหรับผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใชผลการเรียน   
       ๕  ภาคเรยีน 
(๒)  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใชผลการ 
        เรียนที่สําเร็จการศึกษา 

 ๔.๒  คะแนนผลการสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวชิาชีพ (PAT) 
           ที่มีอายุความไมเกนิ ๒  ป 

(๑)  คะแนนสอบ GAT  ความถนัดทั่วไป    รอยละ   ๓๐ 
(๒)  คะแนนสอบ PAT๑  ความถนัดทางคณิตศาสตร  รอยละ   ๒๐ 
(๓)  คะแนนสอบ PAT๒  ความถนัดทางวทิยาสศาสตร  รอยละ   ๔๐ 

๔.๓  สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย     ผาน/ไมผาน 
 ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกทุกขั้นตอน ไดแก การสอบสัมภาษณ และการตรวจรางกาย 
 

๕.  รหัสสาขาวิชาและจํานวนรับ 
 ๕.๑  รหัสสาขาวิชา ๑๐๒  สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
 ๕.๒  จํานวนรับ  ๔๐  คน 
 

๖.  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
มหาวิทยาลัยบรูพาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายใน 

วันที ่๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาสามารถตรวจสอบรายชือ่ไดที่   
๖.๑  อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป   
๖.๒  ทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกองบริการการศกึษา  http://service.buu.ac.th  

 

๗.  การสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายตองเขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย

ในวนัที่  ๑๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
๗.๑  ตรวจรางกาย  ณ ศูนยวทิยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น. 
๗.๒  สอบสัมภาษณ  ณ อาคารวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น.  
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๘.  หลักฐานที่ตองเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 

๘.๑  ใบสมัครที่พิมพออกจากอินเตอรเน็ตติดรูปถายใหชัดเจน 
 ๘.๒  สําเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาขัน้พื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๔  มัธยมศึกษาปที่  
๔ – ๖  (ปพ.๑:๔)  ที่แสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน  
 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใชสําเนาผลการเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ชวงชัน้ที่ ๔  มัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  (ปพ.๑:๔)  ที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา 
 ๘.๓  ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) 

๘.๔  บัตรประจําตวัประชาชน ฉบับจริง 
 ๘.๕  สําเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  ที่รับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 

๘.๖  สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย ที่รับรอง 
สําเนาถูกตอง (สําหรับบุคคลตางดาว) 
 

๙.  ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดทาย 
มหาวิทยาลัยบรูพาจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในวนัที ่ ๒๔  มกราคม  พ.ศ. 

๒๕๕๔ ซ่ึงผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที ่
๙.๑  อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป   
๙.๒  ทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกองบริการการศึกษา  http://service.buu.ac.th  

 

๑๐.  หลักเกณฑท่ัวไป 
๑๐.๑  ในกรณทีี่มีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและตรวจรางกายแลว  ผูนั้นไมมา 

แสดงตนตามวันและเวลาทีก่ําหนด  จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา 
๑๐.๒  ภายหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและตรวจรางกายไปแลว  และม ี

ผูสละสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและตรวจรางกายเพิ่มเติม 
๑๐.๓  ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตของ 

มหาวิทยาลัยบรูพาแลวถือวา “มีศักดิ์และมสิีทธิ์เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ” 
 

๑๑.  การรายงานตัว  
๑๑.๑  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิต จะตองนําหลักฐานตาง ๆ (ตามขอ ๑๒)  มารายงานตัว 

ตองานทะเบยีนและสถิตินิสิต  เพื่อข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
 



-๕- 
 

๑๑.๒  ชําระคาขึ้นทะเบยีนเปนนิสิตเปนจาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐ บาท   คาบํารุงและคาธรรมเนียมการ
เขาศึกษา ตามขอ ๑๔(๑) รวมทั้งส้ินเปนจํานวนเงิน  ๔๒,๐๐๐  บาท 

๑๑.๓  ถาผูที่ไดรับคัดเลือกไมมารายงานตวัและชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายในวนัที่  ๒๙   
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ในเวลาราชการ  จะถือวาผูนั้นสละสิทธ์ิการเขาเปนนิสติ 
 

๑๒.  หลักฐานที่ตองนําไปยืน่ในวันรายงานตัว  
๑๒.๑  บัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 

 ๑๒.๒  สําเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาขัน้พื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๔  มัธยมศึกษาปที่  
๔ – ๖  (ปพ.๑:๔)  ที่แสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน  
 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใชสําเนาผลการเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ชวงชัน้ที่ ๔  มัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  (ปพ.๑:๔)  ที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา 

๑๒.๓  ทะเบียนบาน  ฉบับเจาบาน  ฉบับจริง และสําเนาทีรั่บรองสําเนาถูกตอง 
๑๒.๔  ใบเปลีย่นชื่อ หรือนามสกุล (ถามี) ฉบับจริง และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 
๑๒.๕  รูปถายติดบัตรแตงเครื่องแบบนิสิต หรือสวมเสื้อเชิ้ตขาว (ไมใชเครื่องแบบนักเรียน)   

หรือชุดสากลนิยม  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๔  รูป  ที่ถายครั้งเดียวกัน  เปนรูปสี 
 

๑๓.  คาบาํรุงและคาธรรมเนียมการเขาศึกษาแบบเหมาจายรายภาคเรียน 
 ๑๓.๑  ภาคตนและภาคปลาย  ภาคเรียนละ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๓.๒  ภาคฤดูรอน    ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 
     

(ลงชื่อ)                       เสรี  ชัดแชม 
           (รองศาสตราจารยเสรี  ชัดแชม) 
               รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  
     สําเนาถูกตอง 
 

(นายพิชิตร  มีพจนา) 
  นักวิชาการศกึษา 


