
 
 

เร่ืองการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ระบบ TCAS รอบ1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 

 
1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
        เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า ( สำหรับกำลังศึกษาใช้ผลการเรียน 
5 ภาคเรียนในการสมัคร ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ หรือ GED , IGCSE ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / จำนวนการรับ 

รหัสหลักสูตร 
คณะ/หลักสูตร 

ที่รับสมัคร 
แผนการเรียน 

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 

GPAX 
จำนวนการรับ 

41020101120100A คณะทันตแพทยศาสตร์ 
วิทยาเขตวัชรพล 

วิทย-์คณิต 2.75 80 

41020103140100A คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

วิทย-์คณิต 2.75 16 

41020102130100A คณะเภสัชศาสตร์ วิทย-์คณิต 2.75 56 
41020104111700A คณะพยาบาลศาสตร์  

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ทุกแผนการเรียน 2.50 80 

41020204111700A คณะพยาบาลศาสตร์  
วิทยาเขตวัชรพล 

ทุกแผนการเรียน 2.50 120 

41020304111700A คณะพยาบาลศาสตร์  
วิทยาเขตบุรีรัมย์ 

ทุกแผนการเรียน 2.50 120 

41020105111300A คณะเทคนิคการแพทย์  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

วิทย-์คณิต 2.00 100 

41020106112700A คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ทุกแผนการเรียน 2.00 200 

41020306112700A คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาเขตบุรีรัมย์ 

ทุกแผนการเรียน 2.00 200 

 



3. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอปุสรรคต่อ
การศึกษา การปฏบิัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 
 3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น  ๆ อัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 
 3.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 
  3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว  
 3.6 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ท่ีผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
 
4. ตารางชำระค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน/ค่าประกันการเข้าศึกษา ดังนี ้

   ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากท่ีทราบผลสอบ 
 
5.หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

5.1 ใบสมัคร ใบข้ึนทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูล
ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ 

5.2 ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผู้ท่ีสมัครเข้าศึกษาท่ีเลือกศึกษาต่อ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ “ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมช้ันท่ี 1 ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชน
เท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลินิก) 

คณะ ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ค่าเรียนปรับ
พื้นฐาน 

ค่าประกันการ
เข้าศึกษา 

รวม 

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 500 3,500 35,000 100,000 139,000 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 500 3,500 19,000 - 23,000 
3. คณะเภสัชศาสตร์ 500 3,500 35,000 - 39,000 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ 500 3,500 35,000 - 39,000 
5.คณะเทคนิคการแพทย์ 500 3,500 35,000 - 23,000 
6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 500 3,500 1,000 - 5,000 



5.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) และสำเนาพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ 
5.4 บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง)และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

จำนวน ๓ ฉบับ 
5.5 รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
5.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ 
5.7 บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมท้ังรับรอง

สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
5.8 เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีของผู้จบจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติ) 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบ

พบว่า เอกสารท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือก
แล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 
6.รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ 

แฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วย กิจกรรม/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ หรือ เกียรติบัตรในการแข่งขันต่าง ๆ 
ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 

 
7. การพิจารณาคัดเลือก 

ส่วนท่ี 1 ผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า (5 ภาคเรียน) ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากำหนด 
ส่วนท่ี 2 Portfolio และเอกสารต่างๆ ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากำหนด 
ส่วนท่ี 3 การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

 8.วิธีการสมัคร 
8.1 สมัครด้วยตนเองท่ี  

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
โทร 02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833  

8.2 สมัครออนไลน์ได้ท่ี https://www.western-admission.com  
8.3 สมัครผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ @western2021 
 
 
 
 
 
 
 

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


9. กำหนดการรับสมัคร 
กิจกรรม กำหนดการ 

เปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2563 – 29 มกราคม 2564 
ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564  
สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
ชำระค่ารายงานตัวและลงทะเบียน 10 กุมภาพันธ์ 2564 
ส่งรายช่ือผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 19 -20 กุมภาพันธ์ 2564 
TCAS ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2564 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม 
02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833  
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 สถานท่ีศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 

ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 900,000 บาท/ป ีรวม 6 ปี เป็นเงิน 5,400,000 บาท 
แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน    39,000 บาท  

รวมทั้งหมด 5,439,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 5,400,000 บาท (ปีละ 900,000 บาท) โดยกําหนดให้
นิสิตแบ่งชําระเป็นรายภาคการศึกษาละ 450,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุส้ินเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเป็นค่าใช้จ่าย 
700,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบ่งชำระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 39,000 บาท รวมกับค่าประกันการ
เข้าศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาได้กําหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท ดังนั้น 
นิสิตจะต้องชําระส่วนต่างเป็นจํานวนเงิน 700,000 บาทต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตต้องเป็นผู้ชําระส่วน



ต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 350,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 สถานท่ีศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  

ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน 
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 200,000 บาท/ปี รวม 6 ปี เป็นเงิน    1,200,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  23,000 บาท 

รวมทั้งหมด 1,223,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียน  ค่า

หอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท (ปี
การศึกษาละ 200,000 บาท)เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพ
ไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะไม่ต้องชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาให้กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจํานวน) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  

สถานท่ีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  
ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ป ีรวม 4 ปี เป็นเงิน 680,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  39,000  บาท 

รวมทั้งหมด 719,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกําหนดให้นิสิต
แบ่งชําระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท (สามหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพ



ไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาทต่อภาค
การศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง
ไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  

สถานท่ีศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  
ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 680,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  39,000  บาท 

รวมทั้งหมด 719,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกําหนดให้นิสิต
แบ่งชําระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39 ,000 บาท (สาม
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่า
ครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาทต่อ
ภาคการศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแ ล้ว 
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  

สถานท่ีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  
ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 680,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  39,000  บาท 

รวมทั้งหมด 719,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกําหนดให้นิสิต
แบ่งชําระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39 ,000 บาท (สาม
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90 ,000 บาท และค่า
ครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาทต่อ



ภาคการศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว 
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
6. คณะเทคนิคการแพทย์ กาญจนบุรี  

สถานท่ีศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ กาญจนบุรี  
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 120,000 บาท/ป ีรวม 4 ปี เป็นเงิน 480,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน   23,000  บาท 

รวมทั้งหมด 503,000  บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ 

การศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นจํานวนเงิน 480,000 บาท โดยมหาวิทยาลัย
ฯ ได้กําหนดให้นิสิตแบ่งชําระเป็นภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 
36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อ
ชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะ
เข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
7. คณะเภสัชศาสตร์ 
 สถานท่ีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ วัชรพล 

ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 200,000 บาท/ป ีรวม 6 ปี เป็นเงิน 1,200,000  บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน /  ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 39,000 บาท 

รวมทั้งหมด 1,239,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียนและค่า

หอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท (ปี
การศึกษาละ  200,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้นิสิตแบ่งชําระเป็นรายภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ในวันท่ี
สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้อง



เป็นผู้ชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี  
 สถานท่ีศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี  

ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 90,000 บาท/ป ีรวม 4 ปี เป็นเงิน 360,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน /  ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 9,000 บาท 

รวมทั้งหมด 369,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียนและค่า

หอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 360,000 บาท (ปี
การศึกษาละ 90,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้นิสิตแบ่งชําระเป็นรายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เป็น
ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพัน
บาทถ้วน) ในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 
36,000 บาท (นิสิตจะไม่ต้องชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้
กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจํานวน) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
 

 


