
 

โครงการนิสิตทุนสร้างฝันสูทั่นตแพทย์ (ทุนให้เปล่า) 
คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2564  เพ่ือเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ตามหลักเกณฑ์พิเศษของทางมหาวิทยาลัยฯ                        
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ รับทุนค่าเล่าเรียน 600,000.- บาท (-หกแสนบาทถ้วน-) ตลอดหลักสูตร จ านวน               
การรับ 20 ทุน ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
 
ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 
รายงานตัว ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า ผู้ส าเร็จจากโรงเรียนหรือ หลักสูตรนานาชาติต้องส าเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์  เกรด 12            
มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเข้ารบัศึกษา 

1.2  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
- นักเรียน ม.6 สายสามัญ GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ

ก าหนด 
- นักเรยีนสอบเทียบ GED ต้องผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

1.3  ไมเ่ป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียรา้ยแรง 
1.4  ไม่มีโรคติดต่อรา้ยแรงหรอืโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5  ผ่านการตรวจรา่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

2.1  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การ ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

2.1.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวช  อ่ืน 
ๆ อันเป็น อุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.1.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.1.3  เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.1.4  มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 



2.2  มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างนอ้ยข้อใดขอ้หนึ่ง คือ 
2.2.1  ตาบอดสีชนิดรนุแรงทัง้สองข้าง โดยได้รบัการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
2.2.2  ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรอื 20/40 

2.3 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล 
ของหูทั้ง 2 ข้าง ความสามารถในการแยกเเยะค าพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและ เซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) 

2.4 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ
การประกอบ วิชาชีพเวชกรรม 
 
3. องค์ประกอบในการคัดเลือก 
 3.1  คุณสมบติัผู้สมัครเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 3.2  เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 5 เทอม  ไมน่้อยกว่า 2.75  โดยมีองค์ประกอบของรายวิชาดังนี้ 
   -  วิชาวิทยาศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 
   -  วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 
   -  วิชาอังกฤษ  ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 
 3.3  การสอบสัมภาษณ์ 
 
4. วิธีการสมคัร 

สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.western-admission.com  หรือ แอพพลิเคชั่น LINE : 
@western2021   สอบถามเพ่ิมเติม 085-820-8833, 064-949-2768  ส านักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
 
5. หลักฐานประกอบการสมัคร 

5.1  ใบสมัคร  ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารยืนยันการเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ กรอกข้อมูล
ใหช้ัดเจน และสมบูรณ ์

5.2 รปูถ่ายสี  หนา้ตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  3 รปู 
5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรยีน จ านวน  3 ฉบับ 
5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรยีน  จ านวน  3 ฉบับ 
5.5 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  จ านวน  3 ฉบับ 
5.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง จ านวน  3 ฉบับ 
5.7 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  จ านวน  3 ฉบับ 
5.8 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้าม)ี  จ านวน  3 ฉบับ 
5.9 รายงานผลการตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ                 

เวชกรรมชั้นที ่1 ของโรงพยาบาลของภาครฐัหรอืเอกชนเท่านั้น (ไมร่ับผลการตรวจจากคลินิก) 
5.10 เอกสารอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (ในกรณีของผู้จบจากต่างประเทศ หรอื หลักสตูรนานาชาติ) 

 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบ

พบว่า เอกสาร ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับ                     
การคัดเลือกแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพ จากการเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัยฯ ทันที 
 

http://www.western-admission.com/
http://www.western-admission.com/
http://www.western-admission.com/


6. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

คณะ ค่าสมัคร ค่าขึน้ 
ทะเบียนนิสิต 

ค่าเรยีน 
ปรบัพ้ืนฐาน 

ค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้า 

รวม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 500.- 3,500.- 35,000.- 100,000.- 139,000.- 

เมื่อช าระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่
ประสงค์จะเข้า ศึกษาหรอืต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

7.  เงื่อนไขการรับทุน 
 ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว  ไม่ต้องใช้ทุนคืน (ทุนให้เปล่า)  ในกรณีผู้รับทุนการศึกษายุติการรับ
ทุนหรือศึกษาไม่จบตามหลักสูตรที่โครงการก าหนด  ทางมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณ ี
 
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ส านักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1  อาคารทันตแพทยศาสตร์ 2  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
เลขที่ 4  หมู่ที่ 11  ถนน หทัยราษฎร์  ต.ลาดสวาย  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150  โทรศัพท์ : 064-949-2768,                
085-820-8833 และ 02-563-5252 ต่อ 5027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการทุนสร้างฝันสู่ทันตแพทย์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
สถานทีศ่กึษา คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  
 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียนเรียน เมื่อได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 800,000.- บาท/ปี รวม 6 ปี เป็นเงิน  4,800,000.- บาท  
    แบ่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า            100,000.- บาท 
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึน้ทะเบียนนิสิต / ค่าเรยีนปรบัพ้ืนฐาน     39,000.- บาท 

รวมทั้งหมด 4,939,000.- บาท 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ได้จัดระบบการช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษา ตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน 4,800,000.- บาท (ปีละ 800,000.- บาท)                   
โดยก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษาละ 400,000.- บาท เป็นระยะเวลา 12 ภาคการศึกษา ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง  และค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลา
การศึกษา คิดเป็นค่าใช้จา่ย 700,000.- บาท ตลอดหลักสตูรโดยแบ่งช าระตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

นิสิตต้องช าระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าข้ึนทะเบียน / ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน 39,000 บาท รวมกับค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้า 100,000.- บาท รวมเป็นเงิน 139,000.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  ในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
“กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืม                 เพ่ือ
การศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ก าหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกิน ปีละ 200,000.- บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000.- บาท        
ดังนั้น นิสิตจะต้องช าระส่วนต่างเป็นจ านวนเงิน 600,000.- บาทต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตต้องเป็นผู้
ช าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนเงิน 300,000.- บาทต่อภาคการศึกษา)  เมื่อช าระค่าสมัครเรียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ
ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิม่เติม  
ส านักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์ 064-949-2768, 085-820-8833,  02-563-5252 ต่อ 5027 


