เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบ TCAS) เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้
1.กำหนดการ
กิจกรรม
รอบ 3
รอบ 4
เปิดรับสมัคร
17 – 27 เม.ย. 2563
7 – 20 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
กำหนดการ ทปอ
กำหนดการ ทปอ
สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์
15 พฤษภาคม 2563
1 – 5 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กำหนดการ ทปอ
กำหนดการ ทปอ
ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ในวันสอบสัมภาษณ์
ในวันสอบสัมภาษณ์
รายงานตัว ออนไลน์
15 พฤษภาคม 2563
1 – 8 มิถุนายน 2563
สละสิทธิ์ หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว
17 – 18 พฤษภาคม 2563
7 – 8 มิถุนายน 2563
เปิดเรียน เสริมพื้นฐาน
22 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563
2.เกณฑ์การรับ
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2 เกรดเฉลี่ย (GPAX) ตามคณะและสาขา ดังนี้
คณะ
จบสาย
ผลการเรียน
จำนวน
จำนวน
เฉลี่ยสะสม
รอบ3
รอบ 4
GPAX
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.50
35
5
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
( รหัส 41020101120101A )
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.50
35
20
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
( รหัส 41020102130101A )
คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.50
40
20
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
( รหัส 41020104111701A )

คณะพยาบาลศาสตร์ (บุรีรัมย์)
สาขาวิชาการพยาบาลการผดุงครรภ์
( รหัส 41020304111701A )
คณะพยาบาลศาสตร์ (วัชรพล)
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
( รหัส 41020204111701A )
คณะเทคนิคการแพทย์ (กาญจนบุรี)
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
( รหัส 41020105111301A )
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี)
สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
( รหัส 41020106112701A )
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (บุรีรัมย์)
สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
( รหัส 41020306112701A )

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.50

40

20

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.50

40

20

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.00

50

20

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.00

60

20

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.00

60

20

3.คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อัน
เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.5 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิ ชาชีพเวช
กรรม
3.6 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
3.7 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
3.8 ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
3.9 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
3.10 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

3.11 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
3.12 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติง าน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคเมื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน ให้ถือว่าผลการ
พิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
4.เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
4.1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
4.2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
4.2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 25
4.2.2) ผลคะแนน Portfolio มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 25
4.2.3) ผลคะแนนการสัมภาษณ์ มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 50
กรณีผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนของ Portfolio จะถือว่าคะแนนในองค์ประกอบนี้เป็น 0 คะแนน
แล้วนำค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบมารวมกัน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ตารางชำระค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน/ค่าประกันการเข้าศึกษา ดังนี้
คณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์

ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต
500

3,500

คณะเภสัชศาสตร์
500
3,500
คณะพยาบาลศาสตร์
500
3,500
คณะเทคนิคการแพทย์
500
3,500
คณะสาธารณสุขศาสตร์
500
500
ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ

ค่าเรียนปรับ
พื้นฐาน

ค่าประกันการ
เข้าศึกษา

รวม

35,000

100,000

139,000

35,000
35,000
35,000
-

-

39,000
39,000
23,000
1,000

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่ละหลักสูตร
6. คณะทันตแพทยศาสตร์
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน
6.1 ค่าลงทะเบียน (6 ปี) 900,000 บาท/ปี
แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท
6.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
39,000 บาท
รวม
139,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน) กล่าวคือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 5,400,000 บาท (ปีละ 900,000 บาท)
โดยกำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 450,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิด
เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 700,000 บาท (ปี 59)
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 39,000 บาท รวมกับค่าประกันการ
เข้าศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ/กรอ) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดให้เงินกู้ยืม
ค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่าง เป็น
จำนวนเงิน 700,000 บาท ต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็น
จำนวนเงิน 350,000 บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน
7.1 ค่าลงทะเบียน (6 ปี) 150,000 บาท/ปี
7.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
23,000 บาท
รวม
23,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (ปีการศึกษาละ 150,000 บาท)เป็น
ระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 150,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติมตลอดหลักสูตร เนื่องจาก กยศ/กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัย
ฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
8.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
39,000 บาท
รวม
39,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นิสิตแบ่ง
ชำระเป็นภาคการศึกษาละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้กู้ได้ไม่
เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็น
จำนวนเงิน 55,000 บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
9. คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์)
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตวัชรพล, วิทยาเขตบุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์
9.1 ค่าลงทะเบียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี
9.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
39,000 บาท
รวม
39,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกำหนดให้นิสิต
แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท (สามหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระ
ส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่าสมั คร ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัย
ฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
10. คณะเทคนิคการแพทย์
สถานที่ศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
10.1 ค่าลงทะเบียน (4 ปี) 120,000 บาท/ปี
10.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
23,000 บาท
รวม
23,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ
ได้ ก ำหนดให้น ิส ิ ตแบ่ งชำระเป็ นภาคการศึก ษาละ 60,000 บาท เป็ น ระยะเวลา 4 ปี ก ารศึ กษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในสาขา

เทคนิคการแพทย์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ
26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็ นจำนวนเงิน 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อ
ชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้า
ศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี, บุรีรัมย์)
สถานที่ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตบุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
11.1 ค่าลงทะเบียน (4 ปี) 90,000 บาท/ปี
11.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
9,000 บาท
รวม
9,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนและค่า
หอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลั กสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท (ปี
การศึกษาละ 90,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เป็น
ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาท
ถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท
(นิสิตจะไม่ต้องชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจาก กยศ/กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน) เมื่อชำระค่า
สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นการรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 Admissions 2
รหัสคณะ / สาขา

41020101120101A
41020102130101A
41020104111701A
41020304111701A
41020105111301A
41020105111301A
41020106112701A
41020306112701A

ชื่อคณะ/สาขา

คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย์) สาขาวิชา
การพยาบาลการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล) สาขาวิชา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะเทคนิคการแพทย์ (กาญจนบุรี)
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี)
สาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (บุรีรัมย์)
สาธารณสุขศาสตร์

เกณฑ์ขัน
ต่ำ
ONET
-

ค่า
น้ำหนัก
GAT
20

เกณฑ์ขันต่ำ
GAT

รหัสวิชา
PAT

รหัสวิชา
PAT

ค่าน้ำหนัก
PAT

71

ค่า
น้ำหนัก
PAT
10

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT

คุณสมบัติ
พิเศษ

จำนวนรับ

20

รวมค่า
น้ำหนัก
PAT
30

-

72

-

-

5

-

10

-

-

-

72

40

40

-

-

20

-

20

-

-

-
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30

30

-

-

20

-

20

-

-

-

72

30

30

-

-

20

-

20

-

-

-

72

30

30

-

-

20

-

20

-

-

-

72

30

30

-

-

20

-

20

-

-

-

72

30

30

20

-

20

-

-

-

72

30

30

20

หมายเหตุ
1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วชิ าภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

