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 ข้อ ๙  นิสติทีล่งทะเบียนและชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนดหรือขอคืนสภาพ
การเป็นนิสิต จะต้องเสียค่าปรับในอัตรารอ้ยละ ๑๒ ต่อปี ของค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษาทีต่้องชําระ  
โดยคิดเป็นรายเดือน นับตั้งแต่วันทีใ่ห้ชําระจนถึงวันที่ชําระจริง ทั้งนี้ เศษของเดือนใหคิ้ดเป็นเดือน 
 

 ข้อ ๑๐  กรณทีี่มีความจําเป็น คณะศึกษาศาสตร์อาจพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามข้อ ๕ สําหรับนิสิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้องไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํ 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 

 ข้อ ๑๑  นิสติทุกระดับการศึกษาที่ได้รับอนญุาตให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการเรียนในภาคเรียนใด 
ต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๕ สําหรับภาคเรียนนั้นเต็มจํานวน เพื่อรักษาสภาพนิสิต 
 

 ข้อ ๑๒  ใหค้ณบดีคณะศึกษาศาสตรม์ีอํานาจพิจารณาอนุมัตใิห้นิสติลงทะเบียนและชาํระเงินค่าบํารุง 
และค่าธรรมเนยีมการศึกษาชา้กว่ากําหนด หรือขอคืนสภาพการเป็นนิสิต และลดหรืองดค่าปรับตามขอ้ ๙ ได้  
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 ข้อ ๑๓  สําหรบัหลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ตามข้อ ๕.๑ (๖) 
และข้อ ๕.๒ (๖) ให้นําระเบยีบนี้ไปใช้บังคบักับการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัที่     ๒๑     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 


