
 

 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดบัปริญญาตรี 
ระบบ TCAS รอบ 3 Admission  ประจ าปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ระบบTCAS รอบที่ 3 Admission ประจ าปีการศึกษา 2564   เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยรับสมัครนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือ เทียบเท่าจากหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการให้รับรอง หรือนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ GED, IGCSE  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยผู้ยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษามีรายชื่อดังนี้ 

 
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ วิทยำเขต

1 นางสาว กมลชนก ปัญญาอนิทร์ ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
2 นางสาว ญาดา กล่ินศรีสุข ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
3 นางสาว นริญญา ชนะทอง ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
4 นาย สุชาพงศ์ วงศาเสถียร ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
5 นางสาว มนิตรา ศรีโฉมงาม ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
6 นาย ศิวกร สุวรรณศรี ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
7 นางสาว สุชานันท์ ตุ้มทอง ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
8 นางสาว กรรวี ประวติัวงศ์ ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
9 นาย ชนานันท์ เขจรลาภ ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
10 นางสาว ปภาวดี ศรีไทย ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
11 นางสาว ธนิดา พศิิลป์เดช ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
12 นางสาว สินีนาถ แสงงาม ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
13 นางสาว ชลดา สุขยอด ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
14 นางสาว ชนากานต์ อภิสิทธิ์สิริปัญญา ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล
15 นางสาว นันท์นภัส ตรัยการมัน่มติ ทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล  

 



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ วิทยำเขต
16 นางสาว ยมลภัทร วาสุ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
17 นางสาว อภิชญา ทัตพงษ์ศรีธร ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
18 นางสาว นวพร อาวสกุลสุทธิ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
19 นางสาว เพชรรวี สวนแย้ม ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
20 นางสาว นทสรวง ละมุนเมือง ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
21 นาย นรภัทร์ เพชรชู ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
22 นางสาว ยูกะ คาวาอิ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
23 นางสาว ธัญรสา สามทอง ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
24 นาย ฟาเดล อาดหมาด ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
25 นางสาว นิวัลดา เสาะรัมย์ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
26 นางสาว ทิตยาภรณ์ สาระทะ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
27 นางสาว สิริวิมล ผ่ึงผาย ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
28 นางสาว พจนา เฉิน ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
29 นางสาว คีตกานต์ นามไพรสันต์ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
30 นางสาว ฐากัญญา ธนาธนัยภัทร ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
31 นางสาว กุลทรัพย์ ชัยอมรทรัพย์ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
32 นางสาว อริสรา เดชน์เกริกไกร ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
33 นางสาว ณัฐนิชา ดวนพล ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
34 นาย กิตติพัทธ์ ทองมีแสง ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
35 นางสาว ธัญสรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์ ทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล
36 นาย ปิยะราช ประทานมิตร เภสัชศาสตร์ วัชรพล
37 นางสาว เบญจมาศ ชาญเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
38 นางสาว สุภัทรตา คงสุวรรณ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
39 นาย ณัฐภูมิ คีรีนารถ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
40 นางสาว สุทธิดา กกเปือย เภสัชศาสตร์ วัชรพล
41 นางสาว เนติพริม พารพ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
42 นางสาว ฉัตรชณา สุขุมใน เภสัชศาสตร์ วัชรพล
43 นางสาว ละออทิพย์ ภู่ห้วยล่่า เภสัชศาสตร์ วัชรพล
44 นางสาว มัลลิกา อสิพงษ์ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
45 นางสาว สุวรรณรัตน์ หมั้นขัน เภสัชศาสตร์ วัชรพล  



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ วิทยำเขต
46 นางสาว ปวริศร์ พรมดีมา เภสัชศาสตร์ วัชรพล
47 นางสาว กรกช อักษรทิพย์ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
48 นางสาว จิรัชญา อาหมัด เภสัชศาสตร์ วัชรพล
49 นางสาว ปริณดา สุระเวช เภสัชศาสตร์ วัชรพล
50 นาย ภูผา ไชยชนะ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
51 นางสาว ปนัดดา สุขสะอาด เภสัชศาสตร์ วัชรพล
52 นางสาว วิภาสรย์ บัวพุธ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
53 นางสาว สิริภัทรภรณ์ เนื่องจ่านงค์ เภสัชศาสตร์ วัชรพล
54 นางสาว วิมลทิพย์ ปรานช่วย สัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
55 นางสาว อรอนงค์ เชิดชู สัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
56 นาย วัทธิกร กลัมภัก สัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
57 นางสาว บุญสิตา มะลิแย้ม สัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
58 นางสาว ญาสินี สุขสอาด สัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
59 นางสาว ปิยาพัชร มีพจนา สัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
60 นางสาว ปริมชมพู ศิริวุฒวิริยกุล สัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
61 นางสาว คีตภัทร นามสี พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
62 นางสาว กัญญาณัฐ เดชานนท์ พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
63 นางสาว พรพรรณ พิธานกิจ พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
64 นางสาว ศิริประภา ศิริวงค์จัน พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
65 นางสาว ปวีณา ค่างาม พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
66 นางสาว เจนจิรา นานวน พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
67 นางสาว เกษกมล เศษบุบผา พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
68 นางสาว จารุจุณ โพพาทอง พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
69 นางสาว ดวงดารา ธรรมวงค์ พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
70 นางสาว ชนัฐกานต์ ราชาหงษ์ พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
71 นางสาว ภัทรพรรณ ใจเรือง พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
72 นางสาว อริสา ศรีพุทธา พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
73 นางสาว ศุภัสสร อยู่ป้อม พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
74 นางสาว พรพรรณ พิธานกิจ พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
75 นางสาว ฐนิตา มะลาวัน พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ วิทยำเขต
76 นางสาว วัชรินทร์ สดชื่น พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
77 นางสาว ธณินทร์ญา บุตะเคียน พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
78 นางสาว ศศิภิมณฑ์ ศรีบุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
79 นางสาว ลลิตา ผลเคน พยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
80 นางสาว ธนพรรณ ธีระรัตนวรางค์ พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
81 นางสาว อรอนงค์ จรัสแผ้ว พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
82 นางสาว ณิชาภัทร บุญทองแก้ว พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
83 นางสาว ธนพร เครือต่า พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
84 นางสาว นิชนันท์ ชูแก้ว พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
85 นางสาว วัชราภรณ์ มิศิลา พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
86 นางสาว ชนิตา แหวนเงิน พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
87 นางสาว มุกนรินทร์ ดีหมี พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
88 นางสาว สุภนิดา อุ่นจิตร์ พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
89 นางสาว เมธินี สุขวงษ์ศา พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
90 นางสาว สุวพิชญ์ มรกฎ พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
91 นางสาว ชลกาญจน์ สิทธิยศ พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
92 นางสาว ธนวรรณ ร่มโพธิแ์ก้ว พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
93 นางสาว นริศรา มลาตรี พยาบาลศาสตร์ วัชรพล
94 นางสาว มันทนา ไพศาล พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
95 นางสาว สุทัตตา ประมวล พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
96 นางสาว ปิยวรรณ ทองแพ พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
97 นางสาว อรญา จรรยา พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
98 นางสาว หทัยกาญจน์ บุตรงาม พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
99 นางสาว สุจิตรา สังธรรม พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
100 นางสาว กนกกานต์ ปกป้อง พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
101 นางสาว หทัยมาศ เพ็ชร์เสือ พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
102 นางสาว วิลาวัณย์ ชาติวรรณ พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
103 นางสาว กุลณัฐ จันทร์ครบ พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  

 

 



1. การสัมภาษณ์ ส าหรับผูผ้่านการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 

การสอบสัมภาษณ์  
 จัดการสอบสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์  ผ่านโปแกรมZOOM   โดยผู้ผ่านการคัดเลือก Download 
แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายที่เว็บไซต์ www.western-admission.com และส่งเอกสารสมัคร พร้อมผลตรวจ
สุขภาพมาที่ E-mail : quota.western@gmail.com ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2564  โดยในอีเมล์ให้แจ้งชื่อ -
นามสกุล คณะ และเบอร์ติดต่อกลับ 
 
หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก  

-  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)  จ านวน 1 ชุด 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ passport  จ านวน  1 ชุด 
-  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1 ชุด 
-  ส าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ  จ านวน 1 ชุด 

   เทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. ค่าใช้จ่ายในการยืนยันสทิธิ์เข้าศกึษา 

คณะ ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียน
นิสิต 

ค่าเรียนปรับ
พื้นฐาน 

ค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้า 

รวมค่าแรก
เข้านิสิตใหม่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 500.- 3,500.- 35,000.- 100,000.- 139,000.- 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 500.- 3,500.- 19,000.- - 23,000.- 
คณะเภสัชศาสตร์ 500.- 3,500.- 35,000.- - 39,000.- 
คณะพยาบาลศาสตร์ 500.- 3,500.- 35,000.- - 39,000.- 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 500.- 3,500.- 5,000.- - 9,000.- 

โดยให้ท าการช าระค่ายืนยันสิทธิ์  ผ่ านแอปพลิ เคชั่น  Moblie Banking ทุกธนาคาร ผ่ านบัญชี  
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 980-037353-5  ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2564  เวลา 18.00 น.  และส่งหลักฐาน
การช าระเงินมาที่ E-mail : quota.western@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ –นามสกุล  และคณะ ที่ท าการเข้าศึกษา
เตรียมเอกสารประกอบสมัครเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้สมัครส่งเอกสารสมัครมาที่ E-mail: quota.western@gmail.com 
ให้เรียบร้อย  โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย  ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร 

คณะ วัน เดือน ปี เวลา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 มิถุนายน 2564 09.00 – 11.00 น. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 มิถุนายน 2564 11.00 – 12.00 น 

คณะเภสัชศาสตร์ 3 มิถุนายน 2564 13.00 – 14.00 น. 
คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

mailto:quota.western@gmail.com%20ภายใน
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เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะ  ถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม  และ
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน ค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แต่อย่างใด 

3  .ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร  
 แอพลิเคชัน่Line : @western2021 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดรับสมัครรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
1. คณะทันตแพทยศาสตร ์ 
 สถานที่ศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 900,000 บาท/ปี รวม 6 ปี  เป็นเงิน 5,400,000 บาท  
 แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  เป็นเงิน     39,000 บาท  
              รวมทั้งหมด 5,439,000 บาท  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 5,400,000 บาท (ปีละ 900,000 บาท) โดย
ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 450,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 700,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบ่งช าระตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน 39,000 บาท รวมกับค่า
ประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปี
ละ 36,000 บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องช าระส่วนต่างเป็นจ านวนเงิน 700,000 บาทต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ฯ (นิสิตต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 350,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระ
ค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะ
เข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
 สถานที่ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน 
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 200,000 บาท/ปี รวม 6 ปี  เป็นเงิน 1,200,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  เป็นเงิน     23,000 บาท  
                      รวมทั้งหมด 1,223,000 บาท  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียน   
ค่าหอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาตลอดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 
บาท (ปีการศึกษาละ 200,000 บาท)เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  



 นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 23,000 บาท 
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่าน
คัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้
เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปี
ละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะไม่ต้องช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมเติม เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจ านวน) เมื่อช าระค่าสมัคร
เรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา
หรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3. คณะพยาบาลศาสตร ์กาญจนบุร ี 
 สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี  เป็นเงิน 680,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  เป็นเงิน   39,000 บาท  
             รวมทั้งหมด 719,000 บาท  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดย
ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ  
 นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท 
(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่าน
คัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้
เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปี
ละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียน
เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
4. คณะพยาบาลศาสตร ์วัชรพล  
 สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี  เป็นเงิน 680,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  เป็นเงิน   39,000 บาท  
             รวมทั้งหมด 719,000 บาท  

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดย



ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท 
(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่าน
คัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้
เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปี
ละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียน
เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
5. คณะพยาบาลศาสตร ์บุรีรัมย์  

สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี  เป็นเงิน 680,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  เป็นเงิน   39,000 บาท  
             รวมทั้งหมด 719,000 บาท  

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดย
ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท 
(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่าน
คัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้
เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปี
ละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียน
เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
6. คณะเภสัชศาสตร ์ 

สถานที่ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาวัชรพล  
ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 200,000 บาท/ปี รวม 6 ปี  เป็นเงิน 1,200,000 บาท  
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  เป็นเงิน     39,000 บาท  

      รวมทั้งหมด 1,239,000 บาท  



มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าหอพัก) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท 
(ปีการศึกษาละ 200,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 100,000 
บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 
บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อ
ช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่
ประสงค ์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุร ี 

สถานที่ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี  
ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 90,000 บาท/ปี รวม 4 ปี  เป็นเงิน 360,000 บาท  
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  เป็นเงิน    9,000 บาท  

     รวมทั้งหมด 369,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าหอพัก) กล่าวคือ  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เป็นจ านวนเงิน                      
360,000 บาท (ปีการศึกษาละ 90,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษา
ละ 45,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตทีผ่่านคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 
บาท (นิสิตไม่ต้องช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เนื่องจากสามารถกู้ยืมกองทุนเงินเพ่ือการศึกษาได้
เต็มจ านวน) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว 
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
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