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 ข้อ ๑๑  นิสติทุกระดับการศึกษาที่ได้รับอนญุาตให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการเรียนในภาคเรียนใด 
ต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๕ สําหรับภาคเรียนนั้นเต็มจํานวน เพื่อรักษาสภาพนิสิต 
 

 ข้อ ๑๒  ใหค้ณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหนิ้สิตลงทะเบียนและชําระเงินค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนด หรือขอคืนสภาพการเป็นนิสิต และลดหรืองดค่าปรับตามข้อ ๙ ได ้ 
ทั้งนี้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์
 

 ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
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                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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