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ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ โดยจัด 
ทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘  กําหนดการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๙  นิสิตทีล่งทะเบียนและชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนด 
หรือขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จะต้องชําระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปีของค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
การศึกษาที่ต้องชําระ โดยคิดเป็นรายเดือน นับต้ังแต่วันที่กําหนดให้ชําระจนถึงวันที่ชําระจริง  ทั้งนี้เศษของ 
เดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน 
 

ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๐   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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