องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขันต่้าในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขา

41020101120100A คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
41020103140100A คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
41020102130100A คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
41020104111700A คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
41020204111700A คณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล)
สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
41020304111700A คณะพยาบาลศาสตร์(บุรรี ัมย์)
สาขาการพยาบาลการผดุงครรภ์
41020106112700A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี)
สาธารณสุขศาสตร์
41020306112700A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (บุรรี ัมย์)
สาธารณสุขศาสตร์
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หมายเหตุ
1. GPAX ให้ค่าน้่าหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
2 .O-NET ให้ค่าน้่าหนัก 30 %ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยก่าหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้่าหนักวิชาละ 6%

เรื่อง ก้าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS รอบ 3 Admission ประจ้าปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ระบบTCAS รอบที่ 3 Admission ประจ่าปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรับสมัครนักเรียนที่ก่าลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ส่าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้
รับรอง หรือนักเรียนที่ส่าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ GED, IGCSE โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ก้าหนดการ
กิจกรรม
1. รับสมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
2. ช่าระค่าสมัคร (ตามระเบียบการ ทปอ.)
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 1 ในระบบTCAS
4. ผู้สมัครทุกคนเข้ายืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจ่านงในการ
ประมวลผลครั้งที่2 ในระบบ TCASในระบบ
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในระบบTCAS
6. สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
8. เปิดเรียน เสริมพื้นฐาน

ช่วงเวลา
7-15 พฤษภาคม 2564
7-15 พฤษภาคม 2564
26 พฤษภาคม 2564
26-27 พฤษภาคม 2564
1 มิถุนายน 2564
4-8 มิถุนายน 2564
10 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564

1.1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่านักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร โทร. 064-949-2768 , 085-820-8833 และ 02-563-5252 ต่อ 5027

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนที่สมัคร โดยทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.1.2 ต้องเป็นนักเรียนก่าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ส่าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้รับรอง หรือนักเรียนที่ส่าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ GED,
IGCSE (ไม่รับวุฒิ ปวช./กศน.)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวช
อื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิ ดความ
พิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึ กษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
2.2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
2.2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.2.5.1 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
2.2.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
2.2.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดชิเบลของหูทั้ง 2 ข้าง
2.2.6.2 มี ค วามสามารถในการแยกแยะค่ า พู ด (Speech Discrimination Score) น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural
Hearing Loss)
2.2.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. วิชาที่ใช้พิจารณาคัดเลือก
ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป(GAT) วิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ(PAT) และ/
หรือวิชาสามัญ และ/หรือผลคะแนนสอบ O-NET ซึ่งยังไม่หมดอายุ เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก โปรดดูตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4. การสอบสัมภาษณ์
จั ด การสอบสั ม ภาษณ์ ใ นระบบออนไลน์ ผ่ า นโปแกรมZOOM โดยผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก Download
แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายที่เว็บไซต์ www.western-admission.com และส่งเอกสารสมัคร พร้อมผลตรวจสุขภาพ
มาที่ E-mail : quota.western@gmail.com
5. ตารางช้าระค่าสมัครเรียน / ค่าขึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพืนฐาน / ค่าประกันการเข้าศึกษา ดังนี้
ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กรอบที่ 3 Admission ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น ช่ า ระ
ค่าลงทะเบียนตามก่าหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
คณะ

ค่าสมัคร

ค่าขึน ค่าเรียนปรับพืนฐาน ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รวมค่าแรก
ทะเบียนนิสิต
ล่วงหน้า
ต่อภาค
เข้านิสิต
การศึกษา
ใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ 500.3,500.35,000.100,000.450,000.- 139,000.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 500.3,500.19,000.100,000.23,000.คณะเภสัชศาสตร์
500.3,500.35,000.100,000.39,000.คณะพยาบาลศาสตร์
500.3,500.35,000.85,000.39,000.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 500.3,500.5,000.45,000.9,000.*ค่าลงทะเบียนช่าระ 2 ภาคการศึกษา ต่อ 1 ปีการศึกษา
**คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลา
การศึกษาคิดเป็นค่าใช้จ่าย 700,000.- บาท
6. หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
6.1 ส่าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)
จ่านวน 1 ชุด
6.2 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน หรือ passport
จ่านวน 1 ชุด
6.3 ส่าเนาทะเบียนบ้าน
จ่านวน 1 ชุด
6.4 ส่าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ
จ่านวน 1 ชุด
เทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(GED, IGCSE)
เมื่ อ ผู้ ส มั ค ร เตรี ย มเอกสารประกอบสมั ค รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ นั ก เรี ย นส่ ง เอกสารสมั ค รมาที่ E-mail:
quota.western@gmail.com ให้ เ รี ย บร้ อ ย โดยไม่ ต้ อ งส่ ง เอกสารมายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ส มั ค รทุ ก คนจะต้ อ ง
รับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบ
ภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครสอบทุกขันตอนเป็นโมฆะ ถึงแม้จะประกาศผลการสอบ
ไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน ค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แต่อย่างใด

เอกสารแนบท้ายประกาศ
หลักสูตรทีเ่ ปิดรับสมัครรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ค่าใช้จ่ายส่าหรับการลงทะเบียน
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 900,000 บาท/ปี รวม 6 ปี เป็นเงิน 5,400,000 บาท
แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน เป็นเงิน 39,000 บาท
รวมทั้งหมด 5,439,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช่าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจ่านวนเงิน 5,400,000 บาท (ปีละ 900,000 บาท) โดย
ก่าหนดให้นิสิตแบ่งช่าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 450,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 700,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบ่งช่าระตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้องช่าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 39,000 บาท รวมกับค่า
ประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก่าหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปี
ละ 36,000 บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องช่าระส่วนต่างเป็นจ่านวนเงิน 700,000 บาทต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ฯ (นิสิตต้องเป็นผู้ช่าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ่านวนเงิน 350,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช่าระค่า
สมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช่าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้า
ศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายส่าหรับการลงทะเบียน
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 200,000 บาท/ปี รวม 6 ปี เป็นเงิน 1,200,000 บาท
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน เป็นเงิน 23,000 บาท
รวมทั้งหมด 1,223,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช่าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียน
ค่าหอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจ่านวนเงิน 1,200,000 บาท
(ปีการศึกษาละ 200,000 บาท)เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตต้องช่าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 23,000 บาท
(สองหมื่น สามพัน บาทถ้ว น) ในวัน ที่ส อบข้อเขียนและสอบสั มภาษณ์ “กรณี ผ่า นการคัดเลือก” และนิสิ ตที่ผ่ าน
คัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้
เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก่าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ
200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะไม่ต้องช่าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
เนื่องจากกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจ่านวน) เมื่อช่าระค่าสมัครเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช่าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายส่าหรับการลงทะเบียน
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

เป็นเงิน 680,000 บาท
เป็นเงิน 39,000 บาท
รวมทั้งหมด 719,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช่าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ่านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยก่าหนดให้
นิสิตแบ่งช่าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องช่าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท
(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือก
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก่าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000
บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ช่าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ่านวนเงิน
40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช่าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช่าระค่า ใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
ค่าใช้จ่ายส่าหรับการลงทะเบียน
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

เป็นเงิน 680,000 บาท
เป็นเงิน 39,000 บาท
รวมทั้งหมด 719,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช่าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ่านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยก่าหนดให้
นิสิตแบ่งช่าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตต้องช่าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท
(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือก
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก่าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000
บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ช่าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ่านวนเงิน
40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช่าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช่าระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายส่าหรับการลงทะเบียน
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

เป็นเงิน 680,000 บาท
เป็นเงิน 39,000 บาท
รวมทั้งหมด 719,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช่าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ่านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยก่าหนดให้
นิสิตแบ่งช่าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องช่าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท
(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือก
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก่าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000
บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ช่าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ่านวนเงิน
40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช่าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช่าระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาวัชรพล
ค่าใช้จ่ายส่าหรับการลงทะเบียน
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 200,000 บาท/ปี รวม 6 ปี
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

เป็นเงิน 1,200,000 บาท
เป็นเงิน 39,000 บาท
รวมทั้งหมด 1,239,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช่าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าหอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นจ่านวนเงิน 1,200,000 บาท

(ปีการศึกษาละ 200,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ก่าหนดให้นิสิตแบ่งช่าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 100,000
บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องช่าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก่าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท
(นิสิตจะต้องเป็นผู้ช่าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ่านวนเงิน 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช่าระค่า
สมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช่าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้า
ศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี
สถานที่ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายส่าหรับการลงทะเบียน
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 90,000 บาท/ปี รวม 4 ปี
เป็นเงิน 360,000 บาท
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน เป็นเงิน 9,000 บาท
รวมทั้งหมด 369,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช่าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่ า หอพั ก ) กล่ า วคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ น จ่ า นวนเงิ น
360,000 บาท (ปีการศึกษาละ 90,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ก่าหนดให้นิสิตแบ่งช่าระเป็นรายภาคการศึกษา
ละ 45,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องช่าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก่าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท
(นิสิตไม่ต้องช่าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากสามารถกู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษาได้เต็ม
จ่ านวน) เมื่อช่าระค่าสมัครเรี ย น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช่าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ ว
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
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