
 

เรื่องการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ระบบ TCAS รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) ในระบบTCAS จึงขอประกาศรายละเอียด                        
การหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกรอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก าหนดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1.1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

       ส านักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  โทร. 085-820-8833, 064-949-2768 และ 082-662-8223 

 
 
 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

 1. รับสมัครทางเว็บไซต์  
    https://www.western-admission.com/applyonline/ 

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ถึง  
วันที่ 25 มกราคม 2565 

 2. ส่งไฟล์ Portfilo ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
    มาท่ี E-mail : western.admission2022@gmail.com 

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ถึง  
วันที่ 25 มกราคม 2565 

 3. ฝ่ายรับสมัครตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ ติดต่อกลับผู้สมัคร   
    เพ่ือช าระค่าสมัคร 4,000 บาท 

  

 

 

 

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ถึง  
วันที่ 25 มกราคม 2565 

 
  4. สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ วันที่ 29 มกราคม 2565 

 5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 

 6. ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์  2565 

 7. ช าระค่าแรกเข้าตามประกาศมหาวิทยาลัย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 



2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
  2.2 นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ GED , IGCSE 
   2.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ใด
กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะ และจ านวนรับ 

คณะ วิทยาเขต แผนการเรียน ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม GPAX 

จ านวนรับ 

คณะทันตแพทยศาสตร์  วัชรพล สายวิทย์ / สายศิลป์ 2.75 20 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี วิทย์-คณิต 2.75 5 

คณะเภสัชศาสตร์ วัชรพล วิทย์-คณิต 2.75 15 

คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี สายวิทย์ / สายศิลป์ 2.50 80 

คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล สายวิทย์ / สายศิลป์ 2.50 100 

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ สายวิทย์ / สายศิลป์ 2.50 100 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี ทุกแผนการเรียน 2.00 200 

 
4. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 
 4.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้ อ่ืน รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ                     
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 4.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 4.3  เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง  ต่อผู้ป่วย และ                   
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 4.4  มีความพิการทางร่างการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ                  
เวชกรรม 
 4.5  มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 
       4.5.1  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
 4.6  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน                  
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



5.ตารางช าระค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน/ค่าประกันเข้าศึกษา ดังนี้ 

คณะ ค่าสมัคร ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 
ช าระภายใน 12 ก.พ. 65 

ค่าประกันเข้าศึกษา 
ช าระภายใน 12 ก.พ. 65 

รวม 

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ 4,000.- 35,000.- 100,000.- 139,000.- 

2.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4,000.- 19,000.- - 23,000.- 

3.คณะเภสัชศาสตร์ 4,000.- 35,000.- - 39,000.- 

4.คณะพยาบาลศาสตร์  4,000.- 35,000.- - 39,000.- 

5.คณะเทคนิคการแพทย์ 4,000.- 19,000.- - 23,000.- 

6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4,000.- 5,000.- - 9,000.- 

       ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะ
ประกาศรายชื่อในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

6. หลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก 
6.1  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)  จ านวน 1 ชุด 
6.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ passport   จ านวน  1 ชุด 
6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1 ชุด 
6.4  ส าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ   จ านวน 1 ชุด 
      เทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GED, IGCSE) 

 เมื่อผู้สมัคร เตรียมเอกสารประกอบสมัครเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนส่งเอกสารสมัครมาที่  E-mail: 
western.admission2022@gmail.com ให้เรียบร้อย   ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร 
เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะ ถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัย
จะไม่คืนเงิน ค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แต่อย่างใด 
  
7. รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องใช้ประกอบการสัมภาษณ์ 
 แฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วย กิจกรรม/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ หรือเกียรติบัตรในการแข่งขันต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่นักเรียนสมัครเข้าคัดเลือก  โดยไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)  โดยส่งเป็นไฟล์ PDF 
มาท่ี E-mail : western.admission2022@gmail.com ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565  เวลา 18.00 น. 

 

 

 

mailto:western.admission2022@gmail.com%20ภายใน


8. การพิจารณาคัดเลือก 

 ส่วนที่ 1  ผลการเรียนจากเกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 20 
 ส่วนที่ 2  Portfolio และเอกสารต่างๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 30 
 ส่วนที่ 3  การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
    คิดเป็นร้อยละ 50 
 

9. วิธีการสมัคร 

 9.1  สมัครด้วยตนเองท่ี 
  ส านักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 
  โทร. 085-820-8833, 064-949-2768  และ 082-662-8223 

 9.2  สมัครออนไลน์ได้ท่ี  https://www.western-admission.com/applyonline/ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
       ส านักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  โทร. 085-820-8833, 064-949-2768  และ 082-662-8223 
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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 / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  เป็นเงิน     39,000 บาท  
              รวมทั้งหมด 5,439,000 บาท  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 5,400,000 บาท (ปีละ 900,000 บาท) โดย
ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 450,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหา
วิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเป็น
ค่าใช้จ่าย 700,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบ่งช าระตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน 39,000 บาท รวมกับค่าประกัน
การเข้าศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ก าหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท ดังนั้น 
นิสิตจะต้องช าระส่วนต่างเป็นจ านวนเงิน 700,000 บาทต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตต้องเป็นผู้ช าระส่วน
ต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 350,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 สถานที่ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน 
 (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 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 (สอง
หมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงิน 



ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และ
ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะไม่ต้องช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เนื่องจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจ านวน) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์  
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3. คณะเภสัชศาสตร์  

สถานที่ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 200,000 บาท/ปี รวม 6 ปี  เป็นเงิน 1,200,000 บาท  
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  เป็นเงิน     39,000 บาท  

      รวมทั้งหมด 1,239,000 บาท  
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ

การศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท (ปีการศึกษาละ 200,000 บาท) โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้อง
เป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  
 สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี  เป็นเงิน 680,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  เป็นเงิน   39,000 บาท  
             รวมทั้งหมด 719,000 บาท  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยก าหนดให้
นิสิตแบ่งช าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  
 นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท  ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิต
จะต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัคร



เรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษา
หรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  
 สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี  เป็นเงิน 680,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  เป็นเงิน   39,000 บาท  
             รวมทั้งหมด 719,000 บาท  

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยก าหนดให้
นิสิตแบ่งช าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้อง
เป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  

สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
 (1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี  เป็นเงิน 680,000 บาท  
 (2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน  เป็นเงิน   39,000 บาท  
             รวมทั้งหมด 719,000 บาท  

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยก าหนดให้
นิสิตแบ่งช าระเป็นภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท   ใน
วันที่ สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้อง
เป็นผู้ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 



 
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี  

สถานที่ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  
ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียน  
(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 ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ

การศึกษาตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 360,000 บาท (ปีการศึกษาละ 90,000 บาท) โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 9,000 บาท                  
ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาได้ก าหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะ
ไม่ต้องช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียน
เรียนได้เต็มจ านวน) เมื่อช าระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
 
 


