
มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 
๑.ทีต่ั้ง 
วทิยาเขตกาญจนบุรี  

เลขท่ี 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี 71170  
วทิยาเขตวชัรพล  

เลขท่ี 4 หมู่ 11 ถนนหทยัราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี12150 
วทิยาเขตบุรีรัมย ์ 

เลขท่ี 123 หมู่ 11 ถนนเล่ียงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์31000 
เบอร์ติดต่อ 085-820-8833 , 085-802-8833 , 02-563-5252  http://www.western.ac.th 
๒.คณะ/หลกัสูตร 
 บณัฑิตวทิยาลยั 
 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 คณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 
 คณะพยาบาลศาสตร์ วชัรพล 
 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย ์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย ์
 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะนิติศาสตร์ 
 วทิยาลยัการศึกษาผา่นระบบเครือข่าย 
๓.สอบสัมภาษณ์ 

สอบสัมภาษณ์ 
วนัองัคาร ที ่4 มถุินายน 2562 

เวลา 8.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 9.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

สถานที ่ มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน วทิยาเขตวชัรพล 
เลขที ่4 หมู่ 11 ถนนหทยัราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี12150 

สอบถามเพิม่เตมิ 085-820-8833 , 085-802-8833 

๔.คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิสมคัรสอบคดัเลอืก 
          ๔.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษา
ระดบัปริญญาตรี) จากหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยตอ้งโทษ
ตามค าพิพากษาของศาล เวน้แต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 



          ๔.๒ เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในชั้ นมัธยมศึกษา ปีท่ี  ๖ หรือเทียบเท่า (ส าหรับผู ้สมัครเข้าศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรผูช่้วยฯ) จากหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคย
ตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาล เวน้แต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 
๕. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมคัรเพือ่เข้าศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี 

คณะ/หลกัสูตรทีเ่ปิดรับสมคัร จบสาย 

ผลการ
เรียนเฉลีย่
สะสม 
GPAX 

ผลการศึกษากลุ่มวชิาเฉพาะ (มากกว่าหรือเทยีบเท่า) 

ไทย สังคม คณิต วทิย์ องักฤษ 

๑. คณะทนัตแพทยศาสตร์ วทิย-์คณิต ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 
๒. คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุรี 

วทิย-์คณิต ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ 

๓. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย ์ วทิย-์คณิต ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ วชัรพล วทิย-์คณิต ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ 

๖. ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ 
    ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 ๖.๑ มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผูอ่ื้น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
 ๖.๒ เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลใหเ้กิดความพิการอยา่งถาวร
ต่อการปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 ๖.๓ เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม 
 ๖.๔ มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 ๖.๕ มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง คือ 
  ๖.๕.๑ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
  ๖.๕.๒ ระดบัมองเห็นในตาขา้งดี แยก่วา่ ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ 
 ๖.๖ มีความผิดปกติในการไดย้นิ คือ 
  ๖.๖.๑ มีระดบัการไดย้นิเฉล่ียท่ีความถ่ี ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือสูงกวา่ ๔๐ เดซิเบล ของหูทั้ง ๒ ขา้ง 
  ๖.๖.๒ ความสามารถในการแยกแยะค าพดู (Speech Discrimination Score) นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๐ จากความ 
    ผิดปกติของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (Sensorineural Hearing Loss)  
 ๖.๗ โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวท่ี้ผูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบติังานและการ  
    ประกอบวชิาชีพเวชกรรม   
๗. ตารางช าระค่าขึน้ทะเบียน/ค่าเรียนปรับพืน้ฐาน/ค่าประกนัการเข้าศึกษา ดงันี ้

   ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าลงทะเบียนตามก าหนดของทางมหาวทิยาลยัฯ หลงัจากท่ีทราบผลสอบ 
 

คณะ ค่าสมคัร ค่าข้ึนทะเบียนนิสิต ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน ค่าประกนัการเขา้ศึกษา ค่าชุด รวม 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๓๙,๐๐๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ - - ๓๙,๐๐๐ 



๘.หลกัฐานประกอบการสมคัรสอบคดัเลอืก 
๘.๑ ใบสมคัร ใบข้ึนทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเขา้ศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น กรอกขอ้มูลให้

ชดัเจนและสมบูรณ์ 
๘.๒ ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวทิยาลยัฯ เฉพาะผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาท่ีเลือกศึกษาต่อ คณะทนัต

แพทยศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ “ โดยแพทยผ์ูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นท่ี ๑ ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลินิก) 

๘.๓ หลกัฐานแสดงคุณวฒิุ (ปพ.๑) และส าเนาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน ๓ ฉบบั 
๘.๔ บตัรประจ าตวัประชาชน (ดา้นหนา้และดา้นหลงั)และส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน ๓ 

ฉบบั 
๘.๕ รูปถ่ายสีหนา้ตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ น้ิว จ านวน ๓ รูป 
๘.๖ หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ – สกลุ (ถา้มี) และส าเนาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน ๓ ฉบบั 
๘.๗ บตัรประจ าตวัประชาชน (ดา้นหน้าและดา้นหลงั) และส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง พร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง จ านวน ๑ ฉบบั 
 

หากปรากฏในภายหลงัว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบติัเฉพาะ ขอ้ใดขอ้หน่ึง และหากตรวจสอบพบว่า 
เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรคดัเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตดัสิทธ์ิในการคดัเลือกคร้ังน้ี และแมว้า่จะไดรั้บการคดัเลือกแลว้ก็ตาม จะ
ถูกถอนสภาพจากการเป็นนกัศึกษาทนัที 

 
๙. รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

๙.๑ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
    สถานท่ีศึกษา 

ชั้นปี ๑-๒ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วทิยาเขตกาญจนบุรี 
ชั้นปี ๓-๖ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วทิยาเขตวชัรพล 

    ค่าใชจ่้ายส าหรับการลงทะเบียน 
            ๑. ค่าลงทะเบียน (๖ ปี) ๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี  รวม  ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท 

   แบ่งค่าประกนัการเขา้ศึกษา ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๒. ค่าสมคัร/ค่าข้ึนทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน ๓๙,๐๐๐   บาท 
    รวม       ๔,๒๓๙,๐๐๐  บาท 
 

มหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัระบบการช าระค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน, ค่าหอพกั)  กล่าวคือ 
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต เป็นจ านวนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท) โดย
ก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษาละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลยัฯ 
ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวสัดุส้ินเปลืองและค่าเคร่ืองมือทางทนัตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเป็นค่าใชจ่้ายประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๕๙) 

นิสิตตอ้งช าระรายการ ค่าสมคัร/ค่าข้ึนทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน ๓๙,๐๐๐ บาท รวมกบัค่าประกนัการเขา้ศึกษา 
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) ในวนัท่ีสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณี
ผ่านการคดัเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคดัเลือกซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความ
ประสงคข์อกูเ้งินจากกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา นั้น กองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาก าหนดใหเ้งินกูย้ืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท ดังนั้ น นิสิตจะตอ้งช าระส่วนต่าง เป็นจ านวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ตาม



ประกาศของมหาวทิยาลยัฯ (นิสิตตอ้งเป็นผูช้  าระส่วนต่างของคา่ลงทะเบียน เป็นจ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เม่ือ
ช าระค่าสมคัร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนเรียนแลว้ ภายหลงัไม่ประสงค ์จะเขา้ศึกษาหรือ
ตอ้งการสละสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้าย ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
๙.๒  คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี, วชัรพล, บุรีรัมย์) 

    สถานท่ีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วทิยาเขตกาญจนบุรี, วทิยาเขตวชัรพล, วทิยาเขตบุรีรัมย ์
    ค่าใชจ่้ายส าหรับการลงทะเบียน กาญจนบุรี, วชัรพล, บุรีรัมย ์   

๑. ค่าลงทะเบียน (4 ปี) ๑๗๐,๐๐๐ บาท/ปี     ๖๘๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าสมคัร/ค่าข้ึนทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน    ๓๙,๐๐๐ บาท 
รวม        ๗๑๙,๐๐๐ บาท 

 
มหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัระบบการช าระค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาตลอด

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เป็นจ านวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท (ปีละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท) โดยก าหนดให้นิสิตแบ่งช าระเป็นภาค
การศึกษาละ ๘๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวทิยาลยัฯ 

นิสิตตอ้งช าระรายการ ค่าสมคัร/ค่าข้ึนทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน รวมเป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนเกา้พนั
บาทถว้น) ในวนัท่ีสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคดัเลือก” และนิสิตท่ีผ่านคดัเลือกซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ประกาศกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาไดก้ าหนดให้กูไ้ดไ้ม่
เกินปีละ ๙๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิสิตจะตอ้งเป็นผูช้  าระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจ านวน
เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เม่ือช าระค่าสมคัร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนช าระค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนเรียนแลว้ 
ภายหลงัไม่ประสงค ์จะเขา้ศึกษาหรือตอ้งการสละสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้าย ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
การรับสมคัร 

๑. ใหผู้ส้มคัร สมคัรผา่นทาง Website : student.mytcas.com เท่านั้น 
๒. หลกัฐานต่าง ๆ ใหน้ าไปยืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ 
๓. ผูส้มคัรสามารถยืนยนัสาขาวิชาและอนัดบัการเลือกสมคัรไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง (ขอให้ผูส้มคัรศึกษาขั้นตอนการสมคัรให้

เขา้ใจ ซ่ึงสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นขั้นตอนการสมคัรแลว้) 
อตัราค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมคัร 

๑. ค่าธรรมเนียมการสมคัร (ค่าสมคัรสาขาวชิาละ 50 บาท ค่าบริหารจดัการคนละ 100 บาท) อนัดบัแรก 
150 บาท อนัดบัถดัไป อนัดบัละ 50 บาท รวมค่าสมคัรสูงสุด 300 บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินค่าสมคัรเป็นไปตามท่ีแต่ละหน่วยงานรับช าระเงินก าหนดข้ึน (แสดงในใบแจง้ช าระเงินค่า
สมคัร) 

๓. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย ใหเ้ป็นไปตามท่ีแต่ละมหาวทิยาลยั/สถาบนั ก าหนด 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมคัร เม่ือสมคัรและช าระเงินเรียบร้อยแลว้จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 
การประกาศผลการคดัเลอืก 

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะแจง้ผลการคดัเลือกและก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้
ผูส้มคัรทุกคนทราบเป็นรายบุคคลทาง Website : student.mytcas.com ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย 

การตรวจร่างกายและเอกซเรย ์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ีสอบได้ตาม
สถานท่ีท่ีจะประกาศให้ทราบในวนัประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับการคดัเลือก ทาง Website: student.mytcas.comและผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ
สมัภาษณ์จะตอ้งน าหลกัฐานตน้ฉบบัและส าเนาท่ีผูส้มคัรรับรองถูกตอ้งไปแสดงหรือมอบใหแ้ก่กรรมการสอบสมัภาษณ์ดงัต่อไปน้ี 



๑. ใบสมคัรรอบท่ี 4 แอดมิชชนั (Admission) 
๒. บัตรประจ าตวัประชาชนหรือใบต่างดา้ว หรือหลกัฐานตามท่ีทางราชการออกให้มาแสดงว่าไดรั้บอนุญาตให้อยู่ใน

ประเทศไทย พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ดว้ย 
๓. ส าเนาทะเบียนบา้น 
๔. วฒิุบตัรการศึกษา 
๕. หลกัฐานอ่ืน ๆ (ตามท่ีมหาวทิยาลยั/สถาบนัก าหนด ) เกณฑก์ารคดัเลือกและคุณสมบติัเฉพาะ TCAS62 รอบท่ี 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ ค่าน า้หนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าในการรับสมคัรคัดเลอืกนักเรียนเพือ่เข้าศึกษาในศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions) 

 

หมายเหตุ  
1. GPAX ใหค้่าน ้ าหนกั 20% ทุกคณะ/สาขาวชิา 
2. O-NET ใหค้่าน ้ าหนกั 30% ทุกคณะ/สาขาวชิา โดยก าหนดใหว้ชิาภาษาไทย วชิาสงัคมศึกษา วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ ใหค้่าน ้ าหนกัวชิาละ 6% 

 

รหัสคณะ/ 
สาขา 

ช่ือคณะ/สาขา เกณฑ์
ขันต า่ 
ONET 

ค่าน า้หนัก 
GAT 

เกณฑ์ขันต า่ 
GAT 

รหัสวชิา 
PAT 

ค่าน า้หนัก 
PAT 

รหัสวชิา 
PAT 

ค่าน า้หนัก 
PAT 

รวมค่า 
น า้หนัก 

PAT 

เกณฑ์
ขั้นต า่ 
PAT 

คุณสมบัตพิเิศษ จ านวนรับ 

10262090104 คณะทนัตแพทยศาสตร์          
สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์          

- 20 
 

- 71 10 72 20 30 - - 50 

10262050104 คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)
สาขาวชิาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์   

- 20 - 72 30 - - 30 - - 50 

10262050204 คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย)์ 
สาขาวชิาการพยาบาลการผดุง
ครรภ ์

- 20 - 72 30 - - 30 - - 50 

10262050304 คณะพยาบาลศาสตร์(วชัรพล) 
สาขาวชิาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

- 20  72 30 - - 30 - - 50 


