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คณะพยาบาลศาสตร์ 

โครงการทุนสนับสนุนบัณฑิตทางการแพทย์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50  
 3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 
 4. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม 

2. จำนวนการรับ  40 คน 
3. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอปุสรรคต่อ
การศึกษา การปฏบิัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 
 3.1 มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น  ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 
 3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 3.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง คือ 
  3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว  
 3.6 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม   

4.วงเงินที่ให้การสนับสนุน 
 ผู้สมัครจะได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทุนสนับสนุนบัณฑิตทางการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนเรียน
เสริมพ้ืนฐาน ค่าใช้จ่ายปกติ 35,000 บาท คงเหลือชำระ 15,000 บาท  

5.เง่ือนไขการรับทุน 
 ทุนให้เปล่า หลังเรียนจบหลักสูตรไม่ต้องใช้ทุนคืน  

6. ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากท่ีทราบผลสอบ 

 
 

คณะ ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ค่าประกันการเข้าศึกษา รวม 

 คณะพยาบาลศาสตร ์ 500 3,500 15,000 - 19,000 



Page 2 of 5 
 

7.หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 
7.1 ใบสมัคร ใบข้ึนทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและ

สมบูรณ์ 
7.2 รูปถ่ายสีหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 น้ิว  จำนวน  3  รูป 
7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน   จำนวน 3  ฉบับ 
7.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    จำนวน  3  ฉบับ 
7.5 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)    จำนวน  3  ฉบับ 
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน 3  ฉบับ 
7.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง   จำนวน  3  ฉบับ 
7.8 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)    จำนวน  3  ฉบับ 
7.9 ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ 1 ของ
โรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเท่าน้ัน  (ไม่รับผลการตรวจจากคลินิก) 
7.10 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้าหน้าหระดาษ A4) 
7.11 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของผู้จบจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติ) 
 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหน่ึง และหากตรวจสอบพบว่า เอกสารที่ใช้

ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกครั้งน้ี และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาทันท ี

8.รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมประกอบการสัมภาษณ ์
แฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วย กิจกรรม/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ หรือ เกียรติบัตรในการแข่งขันต่าง ๆ ไม่เกิน 10 

หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 

7. การพิจารณาคัดเลือก 
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (5 ภาคเรียน) ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากำหนด 
ส่วนที่ 2 Portfolio และเอกสารต่างๆ ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากำหนด 
ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

8.วิธีการสมัคร 
8.1 สมัครด้วยตนเองที่  

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

8.2 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.western-admission.com  
8.3 สมัครผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ @western2021 

https://www.western-admission.com/
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
กำหนดวันรับสมัคร / วนัประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / วันลงทะเบียน 

รอบการ
สัมภาษณ์ 

วันรับสมัคร วันและเวลาสัมภาษณ์ ประเภททุนการศึกษา ชำระค่าลงทะเบียน 
ประกาศผลการคัดเลือก 

ทางเว็บไซต์ / Facebook 

รอบที่ 1 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 
12 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์ 

ทุนสนับสนุนบัณฑิตทางการแพทย์ 
(ทุนให้เปล่า) 

ภายใน 3 วัน 
หลังแจ้งผลการคัดเลือก 

16 กุมภาพันธ์ 2564 

รอบที่ 2 15 – 19 กุมภาพนัธ ์2564 
19 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์ 

ทนุสนบัสนนุบณัฑิตทางการแพทย ์
(ทุนให้เปล่า) 

ภายใน 3 วัน 
หลังแจ้งผลการคัดเลือก 

23 กุมภาพันธ์ 2564 

รอบที่ 3 22 – 26 กุมภาพนัธ ์2564 
26 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์ 

- 
ภายใน 3 วัน 

หลังแจ้งผลการคัดเลือก 
2 มีนาคม 2564 

รอบที่ 4 1 – 5 มีนาคม 2564 
5 มีนาคม 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์ 

- 
ภายใน 3 วัน 

หลังแจ้งผลการคัดเลือก 
9 มีนาคม 2564 

 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม 
02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833  
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เปิดรับสมัครโครงการทุนสนับสนุนบัณฑิตทางการแพทย์ 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุร ี 

สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  
ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ป ีรวม 4 ปี เป็นเงิน 680,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  19,000 บาท 

รวมทั้งหมด 699,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาตลอด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกําหนดให้นิสิตแบ่งชําระเป็นภาคการศึกษาละ 
85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาน้ัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึ กษาได้
กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่างของ
ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  

สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  
ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 680,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  19,000 บาท 

รวมทั้งหมด 699,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาตลอด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกําหนดให้นิสิตแบ่งชําระเป็นภาคการศึกษาละ 
85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาน้ัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ื อ
การศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่าง
ของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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3. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ บุรรีัมย์  

ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียน  
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 680,000 บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน  19,000 บาท 

รวมทั้งหมด 699,000 บาท 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาตลอด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกําหนดให้นิสิตแบ่งชําระเป็นภาคการศึกษาละ 
85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาน้ัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ื อ
การศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่าง
ของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา) เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม 
02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833  
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 


