
ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ1) 

 
๑.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
          ๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๖ หรือ เทียบเท่า ( สำหรับกำลังศึกษาใช้
ผลการเรียน 5 ภาคเรียนในการสมัคร ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนท่ีสำเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
๒. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา / จำนวนการรับ 
ระดับปริญญาตรี 

คณะ/หลักสูตร 
ท่ีรับบสมัคร 

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 

GPAX 

จำนวนหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า จำนวนการรับ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
วิทยาเขตวัชรพล 

๒.๕๐ ๑๐ ๑๕ ๑๒๐ 

๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒.๕๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๓. คณะเภสัชศาสตร์ ๒.๕๐ ๑๐ ๑๕ ๗๕ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒.๐๐ ๑๐ ๑๕ ๑๒๐ 

๕. คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตวัชรพล 

๒.๐๐ ๑๐ ๑๕ ๑๒๐ 

๖. คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตบุรีรัมย์ 

๒.๐๐ ๑๐ ๑๕ ๑๒๐ 

๗.คณะเทคนิคการแพทย์ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒.๐๐ ๑๐ ๑๕ ๑๒๐ 

๘.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒.๐๐ - - ๒๐๐ 

๙.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาเขตบุรีรัมย์ 

๒.๐๐ - - ๒๐๐ 

 
๓. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี ้



 ๓.๑ มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น  ๆ 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ๓.๒ เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ๓.๓ เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ๓.๔ มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 
 ๓.๕ มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 
  ๓.๕.๑ ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
 ๓.๖ มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ 
 ๓.๖.๑ มีระดับการได้ยินเฉล่ียท่ีความถ่ี ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า ๔๐ เดซิเบล ของหูท้ัง ๒ ข้าง 
  ๓.๖.๒ ความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)  
 ๓.๗ โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ท่ีผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
 
๔. ตารางชำระค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน/ค่าประกันการเข้าศึกษา ดังนี้ 

   
 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากท่ีทราบผลสอบ 
 
๕.หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

๕.๑ ใบสมัคร ใบข้ึนทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอก
ข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์ 

๕.๒ ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผู้ท่ีสมัครเข้าศึกษาท่ีเลือก
ศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ

คณะ ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ค่าเรียนปรับ
พื้นฐาน 

ค่าประกันการ
เข้าศึกษา 

รวม 

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ 

๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๑๙,๐๐๐ - ๒๓,๐๐๐ 
๓. คณะเภสัชศาสตร์ ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ - ๓๙,๐๐๐ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ - ๓๙,๐๐๐ 
๕.คณะเทคนิคการแพทย์ ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ - ๒๓,๐๐๐ 
๖.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕๐๐ ๕๐๐ - - ๑,๐๐๐ 



สาธารณสุขศาสตร์ “ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมช้ันท่ี ๑ ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชน
เท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลินิก) 

๕.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสำเนาพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ ฉบับ 
๕.๔ บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง)และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

จำนวน ๓ ฉบับ 
๕.๕ รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
๕.๖ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ ฉบับ 
๕.๗ บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมท้ัง

รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
๕.๘ เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีของผู้จบจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติ) 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบ

พบว่า เอกสารท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่ละหลักสูตร 
๖. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
        ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน 
๖. ๑. ค่าลงทะเบียน (๖ ปี) ๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี   
    แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๖.๒. ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ๓๙,๐๐๐ บาท 
         รวม   ๑๓๙,๐๐๐ บาท 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน)  
กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปีละ 
๗๐๐,๐๐๐ บาท) โดยกำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖ ปี
การศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุส้ินเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรม
ตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๕๙) 
 นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ๓๙,๐๐๐ บาท รวมกับค่าประกัน
การเข้าศึกษา ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๙ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษากำหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท 
ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่าง เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตต้อง
เป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่าสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 



๗. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    สถานท่ีศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
    ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน 
๗.๑. ค่าลงทะเบียน (๖ ปี) ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี      
๗.๒. ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน    ๒๓,๐๐๐ บาท 

รวม      ๒๓,๐๐๐ บาท 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (ปีการศึกษาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
เป็นระยะเวลา ๖ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ   
 นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๒๓ ,๐๐๐ บาท (สอง
หมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตไม่ต้อง
ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตลอดหลักสูตร เนื่องจาก กยศ/กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน) เมื่อชำระค่าสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
๘. คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์) 
    สถานท่ีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี , วิทยาเขตวัชรพล, วิทยาเขต
บุรีรัมย์ 
    ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์    
๘.๑. ค่าลงทะเบียน (4 ปี) ๑๗๐,๐๐๐ บาท/ปี      
๘.๒. ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน    ๓๙,๐๐๐ บาท 

รวม     ๓๙,๐๐๐ บาท 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน ๖๘๐ ,๐๐๐ บาท (ปีละ ๑๗๐ ,๐๐๐ บาท) โดย
กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นภาคการศึกษาละ ๘๕ ,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท (สาม
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ ๙๐ ,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖ ,๔๐๐ บาท (นิสิต
จะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๔๐ ,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่าสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 



๙. คณะเทคนิคการแพทย์ 
    สถานท่ีศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
    ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน 
๙.๑. ค่าลงทะเบียน (4 ปี) ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี      
๙.๒. ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน      ๒๓,๐๐๐ บาท 

รวม       ๒๓,๐๐๐ บาท 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ 
การศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐ ,๐๐๐ บาท โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นภาคการศึกษาละ ๖๐ ,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  
 นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๒๓ ,๐๐๐ บาท (สอง
หมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่ง
ในสาขาเทคนิคการแพทย์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ ๙๐ ,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่
เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อภาค
การศึกษา) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง
ไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
๑๐. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี, บุรีรัมย์) 
    สถานท่ีศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
    ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน 
๑๐.๑. ค่าลงทะเบียน (๔ ปี) ๙๐,๐๐๐ บาท/ปี      
๑๐.๒. ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน                ๙,๐๐๐ บาท 

รวม                           ๙,๐๐๐ บาท 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนและค่า
หอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
(ปีการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ ๔๕ ,๐๐๐ 
บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
 นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพัน
บาทถ้วน) ในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งใน
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ ๙๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกิน
ปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตจะไม่ต้องชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจาก กยศ/กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้
เต็มจำนวน) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง



ไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ินการ
รับสมัคร 
 
๑๑.วิธีการสมัคร 

๑๑.๑ สมัครด้วยตนเองท่ี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
๑๑.๒ สมัครออนไลน์ ได้ท่ี https://www.western-admission.com/tcas 
 

๑๒. เอกสารประกอบการคัดเลือกต้องมี Portfolio รายละเอียดดังนี้ 
 ๑๒.๑ ประวัติส่วนตัว 
 ๑๒.๒ ประวัติการศึกษา 
 ๑๒.๓ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือ จิตอาสา 
 
๑๓. วิธีการส่ง PortFolio 
 ๑๓.๑ ส่งทางไปรษณีย์ มาท่ี 
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 
  สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (สมัครรอบ PORTFOLIO) 
  เลขท่ี ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย 
  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ 
 ๑๓.๒ ส่งเป็นไฟล์ PDF มาท่ีไลน์ ID : @dentalwestern    ( มี@ด้วย ) 
 
๑๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒  
ทาง https://www.western-admission.com/tcas เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
๑๕. การสอบสัมภาษณ์ 
กำหนดให้มีการสัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกาย ในวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สถานที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
 เลขท่ี ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย 
 อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ 
 
๑๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในวันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒  
ทาง https://www.western-admission.com/tcas เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

https://www.western-admission.com/tcas


๑๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓  
ทาง https://www.western-admission.com/tcas เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
๑๘. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
ผู้ท่ีผ่านกำรคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันท่ี ๔-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
๐๒-๕๖๓-๕๒๕๒ ต่อ  ๕๐๒๗ , ๐๘๕-๘๒๐-๘๘๓๓ 
 
 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
      

 
 
 
          



 


