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ชาเป็นภาษาต
,๐๐๐  บาท  

ภาคเรียนละ  ๑
ภาคเรียนละ  ๒
บาท 

กไม่มคี่าใช้จ่าย
จ่าย)  ฉบับละ
จา่ย)  ฉบับละ 
กินกว่ากําหนด

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

๕  บาทต่อวัน 

ตรการศึกษาน

ษาและระดับมั

 

บาท 
พ้ืนฐาน ที่ไม่อ
ต่างประเทศที่
  ต่อภาคเรียน 

๑,๕๐๐  บาท 
๒,๐๐๐  บาท 

ย)  ฉบับละ  ๒
ะ  ๕๐  บาท 
  ๑5๐  บาท
ด วันละ  ๒๐ 

 

นานาชาติขั้นพ้ื

ธัยมศึกษา  

อยู่ใน
ทีจ่ัดสอนโดย
 

 
 

๒๐  บาท 
 
  
  บาท 

พ้ืนฐาน  



 
- ๔ -

  6.๓  ค่าบริการทดสอบทางวิชาการ  ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
  6.๔  ค่าเอกสารแนะนําโรงเรียน  ชุดละ  ๑๐๐  บาท 
  6.๕  ค่ารักษาสภาพนักเรียน  (ต้องชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑)  
ภาคเรียนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  6.๖  ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเพิ่ม  หน่วยกิตละ  ๕,๐๐๐  บาท 
  6.๗  ค่าสอบแก้ตัว  ครั้งที่ ๒  หน่วยกิตละ  ๕๐๐  บาท 
  6.๘  ค่าปรับการคืนหนังสือหรือสื่อมัลติมีเดียล่าช้า  เล่มละ/ช้ินละ  ๕  บาทต่อวัน 
  6.๙  ค่าปรับการชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเกินกว่ากําหนด  วันละ  ๓๐  บาท 
 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้     
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕6 
 

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

 


