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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบรับตรง)
มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น มี ค วามประสงค์ เ ปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบรับตรง) เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ตามรายละเอียดดังนี้
กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
๑. เปิดรับสมัครรอบแรก (รอบรับตรง) ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. เปิดรับสมัครรอบที่สอง (รอบ Admission) ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
๓. เปิดรับสมัครรอบที่สาม (รอบหลัง Admission) ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษ
ตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
๒. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า (ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สาเร็จ การศึก ษาจากต่างประเทศ ไม่เคย
ต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

จานวน
รับ (คน)

จบสาย

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
GPAX

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
๕. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
๖. คณะเทคนิคการแพทย์
๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนุบรี
๘. คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

๘๐
๘๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๖๐
๒๐๐
๒๐๐

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
~๑~

ผลการศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะ (มากกว่าหรือเทียบเท่า)
ไทย

สังคม

คณิต

วิทย์

อังกฤษ

๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐

๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐

๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐

๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐

๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
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ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ
คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
๑. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
๒. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

จานวน
รับ (คน)

จบสาย

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
GPAX

๘๐
๑๒๐

ทุกสาย
ท ทุกสาย

๒.๐๐
๒.๐๐

ผลการศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะ (มากกว่าหรือเทียบเท่า)
ไทย

สังคม

คณิต

วิทย์

อังกฤษ

๒.๐๐
๒.๐๐

๒.๐๐
๒.๐๐

๒.๐๐
๒.๐๐

๒.๐๐
๒.๐๐

๒.๐๐
๒.๐๐

๔. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฎิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
๔.๑ มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาการปฎิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๔.๒ เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
ต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๔.๓ เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
๔.๔ มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๔.๕ มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
๔.๕.๑ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
๔.๕.๒ ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐
๔.๖ มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
๔.๖.๑ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า ๔๐ เดซิเบล ของหูทั้ง ๒ ข้าง
๔.๖.๒ ความสามารถในการแยกเเยะคาพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
๔.๗ โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
๑. สมัครด้วยตนเองที่
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ยื่นหลักฐานการสมัครได้ทุกหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ยื่นหลักฐานการสมัครได้ทุกหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
(เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์, และคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์)
๒. สมัครกับทีมคณาจารย์แนะแนวประจาภูมิภาค
๓. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.western.ac.th
~๒~
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ขั้นตอนการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
๑. ดาวน์โหลด ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ พร้อมหลักฐานส่วนตัว
จานวน ๓ ฉบับ
๒. เมื่อผู้สมัครเตรียมเอกสารครบแล้วให้นามายื่น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
โดยในช่วงเวลาพร้อมสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสอบในวันทีม่ าสมัครทันที
๓. เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้ สมัค รต้องชาระเงินค่าแรกเข้าตามตารางผ่านเคาน์เตอร์
การเงิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
๔. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและชาระเงิน ค่าสมัค รเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้ว ให้รอหนังสือแจ้งกาหนดการ
รายงานตัวและตารางค่าใช้จ่าย โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
๕. ตารางชาระค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน/ค่าประกันการเข้าศึกษา ดังนี้
คณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ค่าสมัคร
เรียน
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ค่าขึ้น
ทะเบียน
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

ค่าประกันการเข้าศึกษา

รวม

๓๕,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๓๙,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๓๙,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๙,๐๐๐

(สามารถขอแบบฟอร์มการชาระเงินได้ที่ สานักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือดาวน์โหลดที่
www.western.ac.th) โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓-๕๒๕๒-๓, ๐๘๕-๘๐๒-๘๘๓๓, ๐๘๕-๘๒๐-๘๘๓๓
๖. ผู้สมัครต้องชาระค่าลงทะเบียนตามกาหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ
หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
๑. ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูลให้ชัดเจน
และสมบูรณ์
๒. ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าศึกษาที่เลือกศึกษาต่อ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ “ โดย
แพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ ๑ ของโรงพยาบาลของภาครัฐ หรือเอกชนเท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจ
จากคลีนิก)
๓. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสาเนาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๓ ฉบับ
๔. บัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง)และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๓ ฉบับ
๕. รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสาเนาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๓ ฉบับ
~๓~
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๗. บัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ฉบับ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑. คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา
ชั้นปี ๑-๒ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ชั้นปี ๓-๖ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียน
๑. ค่าลงทะเบียน (๖ ปี) ๙๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
๓๙,๐๐๐ บาท
รวม
๕,๔๓๙,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก
๑. ค่าหอพัก ชั้นปี ๑-๒ (ห้องปรับอากาศ)
วิทยาเขตกาญจนบุรี ค่าประกัน
๓,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก (๒ ปี) ๓๘,๔๐๐ บาท/ปี
๗๖,๘๐๐ บาท
๒. ค่าหอพัก ชั้นปี ๓-๖ (ห้องปรับอากาศ)
วิทยาเขตวัชรพล ค่าประกัน
๙,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก (๔ ปี) ๕๔,๐๐๐ บาท/ปี
๒๑๖,๐๐๐ บาท
รวม
๓๐๔,๘๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอด
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจานวนเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ปีละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท) โดยกาหนดให้นิสิตแบ่งชาระเป็นราย
ภาคการศึกษาละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
สิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๕๙)
นิสิตต้องชาระรายการ ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ๓๙,๐๐๐ บาท รวมกับค่าประกันการเข้าศึกษา
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณี
ผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากาหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ ๒๐๐,๐๐๐
บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชาระส่วนต่าง เป็นจานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตต้องเป็นผู้ชาระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็ นจานวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชาระค่า
สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละ
สิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
~๔~
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๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียน
๑. ค่าลงทะเบียน (๖ ปี) ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี
๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
๒๓,๐๐๐ บาท
รวม
๙๒๓,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก (ห้องปรับอากาศ ในกรณีมีความประสงค์ขออยู่คนเดียว)
๑. ค่าประกัน
๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าหอพัก (๖ ปี) ๑๙,๒๐๐ บาท/ปี
๑๑๕,๒๐๐ บาท
รวม
๑๑๘,๒๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน, ค่าหอพัก) กล่าวคือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจานวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (ปีการศึกษาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
เป็นระยะเวลา ๖ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชาระรายการ ค่าสมัครเรียน/ค่ าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) ในวันที่ส อบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติค รบถ้วนตาม
ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กาหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ
๑๕๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนเพิ่ม เติมตลอดหลักสูตร เนื่องจาก กยศ/
กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน) เมื่อชาระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์)
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตวัชรพล, วิทยาเขตบุรรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียน กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์
๑. ค่าลงทะเบียน (4 ปี) ๑๗๐,๐๐๐ บาท/ปี
๖๘๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
๓๙,๐๐๐ บาท
รวม
๗๑๙,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก
วิทยาเขตกาญจนบุรี (ห้องธรรมดา)
๑. ค่าประกัน
๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าหอพัก (๔ ปี) ๑๒,๐๐๐ บาท/ปี
๔๘,๐๐๐ บาท
รวม
๕๑,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
~๕~
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วิทยาเขตวัชรพล (ห้องปรับอากาศ)
๑. ค่าประกัน
๔,๕๐๐ บาท
๒. ค่าหอพัก (๔ ปี) ๒๗,๐๐๐ บาท/ปี
๑๐๘,๐๐๐ บาท
รวม
๑๑๒,๕๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
วิทยาเขตบุรีรัมย์ (ห้องธรรมดา)
๑. ค่าประกัน
๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าหอพัก (๔ ปี) ๑๐,๘๐๐ บาท/ปี
๔๓,๒๐๐ บาท
รวม
๔๖,๒๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาตลอด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจานวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท (ปีละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท) โดยกาหนดให้นิสิตแบ่งชาระเป็นภาค
การศึกษาละ ๘๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชาระรายการ ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ในวันทีส่ อบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กาหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีล ะ
๙๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชี พไม่เกินปี ล ะ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ ชาระส่วนต่างของค่ าลงทะเบี ยน เป็นจ านวนเงิ น
๔๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชาระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึ กษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๔. คณะเทคนิคการแพทย์
สถานที่ศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
๑. ค่าลงทะเบียน (4 ปี) ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
๔๘๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
๒๓,๐๐๐ บาท
รวม
๕๐๓,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก (ห้องธรรมดา)
๑. ค่าประกัน
๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าหอพัก (๔ ปี) ๑๒,๐๐๐ บาท/ปี
๔๘,๐๐๐ บาท
รวม
๕๑,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

~๖~
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มหาวิทยาลัย ฯ ได้จัดระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษา
ตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นจานวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้นิสิตแบ่ง
ชาระเป็นภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชาระรายการ ค่าสมัครเรียน/ค่ าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในสาขาเทคนิคการแพทย์ กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาได้กาหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ ๙๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชาระส่วนต่างของ
ค่าลงทะเบียน เป็นจานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชาระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าใช้จ่าย ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น
๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี, บุรีรัมย์)
สถานที่ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตบุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
๑. ค่าลงทะเบียน (๔ ปี) ๙๐,๐๐๐ บาท/ปี
๓๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
๙,๐๐๐ บาท
รวม
๓๖๙,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก (ห้องธรรมดา ในกรณีมีความประสงค์ขออยู่คนเดียว เฉพาะวิทยาเขตกาญจนบุรี)
๑. ค่าประกัน
๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าหอพัก (๔ ปี) ๑๐,๘๐๐ บาท/ปี
๔๓,๒๐๐ บาท
รวม
๔๖,๒๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก) กล่าวคือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นจานวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (ปีการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท)
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้นิสิตแบ่งชาระเป็นรายภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชาระรายการ ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
กาหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ ๙๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตจะไม่ต้องชาระส่วนต่างของค่า ลงทะเบียน
เพิ่มเติมเนื่องจาก กยศ/กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน) เมื่อชาระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรื อต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าใช้จ่าย ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น
~๗~
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๖. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
๑. ค่าสมัคร
๕๐๐ บาท
๒. ค่าลงทะเบียน (๑ ปี)
๑๒๐,๐๐๐ บาท
สามารถชาระได้เต็มจานวนหรือแบ่งชาระ ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ตามกาหนดของมหาวิทยาลัยฯ)
ภาคเรียนที่ ๑
ครั้งที่ ๑ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ภาคเรียนที่ ๒
ครั้งที่ ๑ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม
๑๒๕,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก (ห้องปรับอากาศ)
๑. ค่าหอพัก (๑ ปี) ๑๓,๕๐๐ บาท/เทอม
๒๗,๐๐๐ บาท
๒. ค่าชุด
๑๐,๐๐๐ บาท
รวม
๓๗,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอด
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ เป็นจานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้นิสิตแบ่งชาระเป็น
รายภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท สามารถชาระได้เต็มจานวนหรือแบ่งจ่าย ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา ครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชาระรายการ ค่าสมัคร, ค่าลงทะเบียนครั้งที่ ๑, ค่าประกันหอพักรายเทอม, ค่าชุด รวมเป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้า
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในวันที่ส อบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และไม่ส ามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) (กรอ.) ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุน เมื่อชาระค่าสมัค ร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชาระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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๗. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
๑. ค่าสมัครเรียน
๕๐๐ บาท
๒. ค่าลงทะเบียน (๑ ปี)
๙๕,๐๐๐ บาท
ค่าหอพัก (ห้องธรรมดา)
๑. ค่าหอพัก (๑ ปี) ๖,๐๐๐ บาท/เทอม
๑๒,๐๐๐ บาท
รวม
๑๒,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้า, ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอด
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ เป็นจานวนเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้นิสิตแบ่งชาระเป็นราย
ภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชาระรายการ ค่าสมัคร, ค่าลงทะเบียนครั้งที่ ๑, ค่าประกันหอพักรายเทอม ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการ
คัดเลือก” และไม่สามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.) ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุน
เมื่อชาระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กาหนดการเปิดเรียน
รายงานตัวเข้าหอพัก ภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑
เรียนเสริมพื้นฐาน ภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑
เปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๐ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website www.western.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๖๓-๕๒๕๒-๓, ๐๘๕-๘๐๒-๘๘๓๓, ๐๘๕-๘๒๐๘๘๓๓
ข้อกาหนดในการรับเข้าศึกษา
๑. ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติค รบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายละเอียดแนบท้ายประกาศๆ แล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ของโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร แม้จะ
ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถือว่าบุคคลนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตในทันทีที่ตรวจพบ โดยผู้สมัครจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
๒. เมื่อชาระค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้ชาระแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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๓. ข้อมูล รายละเอียด ประกาศ ข้อกาหนดตลอดจนระเบียบต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาหนด
หรือ เห็นสมควร โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นหลักฐานการสมัค รให้ค รบถ้วนก่อนวันรายงานตัว กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว
หรือชาระค่าลงทะเบียนไม่ครบตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์
๕. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเรื่องแสดงเจตจานงเป็นลายลักษณ์อักษรตามฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อยืนยันการเข้า
ศึกษต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภายในระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในรอบถัดไปกรณีที่รับ
นิสิตได้ครบตามจานวนแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์)
อธิการบดี

~ ๑๐ ~

