มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๑.ทีต่ ้งั
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตาบลสระลงเรื อ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี12150
วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ตาบลบ้านยาง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์ติดต่อ 085-820-8833 , 085-802-8833 , 02-563-5252 http://www.western.ac.th
๒.คณะ/หลักสู ตร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์
คณะบริ หารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย
๓.สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562
เวลา 8.30 น.
ลงทะเบียน
เวลา 9.00 น.
สอบสัมภาษณ์
สถานที่
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี12150
สอบถามเพิม่ เติม
085-820-8833 , 085-802-8833
๔.คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาหรื อกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึ กษา ปี ที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ (สาหรับผูส้ มัครเข้าศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ) จากหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรื อ นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษ
ตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณี โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ

๔.๒ เป็ นผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ก าลัง ศึ ก ษาในชั้น มัธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า (ส าหรั บ ผู ้ส มัค รเข้าศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรผูช้ ่วยฯ) จากหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การให้การรับรอง หรื อ นักเรี ยนที่ สาเร็ จการศึ กษาจากต่างประเทศ ไม่เคย
ต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณี โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
๕. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัครเพือ่ เข้ าศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
ผลการ
ผลการศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะ (มากกว่ าหรือเทียบเท่ า)
เรียนเฉลีย่
คณะ/หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
จบสาย
สะสม
ไทย
สังคม
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
GPAX
๑. คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทย์-คณิ ต ๓.๐๐
๓.๐๐
๓.๐๐
๓.๐๐
๓.๐๐
๓.๐๐
๒. คณะพยาบาลศาสตร์
วิทย์-คณิ ต ๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
กาญจนบุรี
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ วิทย์-คณิ ต ๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล วิทย์-คณิ ต ๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๖. ผูส้ มัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรื อความพิการ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
๖.๑ มี ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้น รุ น แรงอัน อาจเป็ นอัน ตรายต่อ ตนเอง/หรื อ ผูอ้ ื่ น รวมถึ งปั ญ หาทางจิ ต เวชอื่ น ๆ อัน เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๒ เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย หรื อส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
ต่อการปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๓ เป็ นโรคติ ดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา ที่ อาจเกิ ดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
๖.๔ มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๕ มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
๖.๕.๑ ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
๖.๕.๒ ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรื อ ๒๐/๔๐
๖.๖ มีความผิดปกติในการได้ยนิ คือ
๖.๖.๑ มีระดับการได้ยนิ เฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรื อสูงกว่า ๔๐ เดซิเบล ของหูท้ งั ๒ ข้าง
๖.๖.๒ ความสามารถในการแยกแยะคาพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยนิ (Sensorineural Hearing Loss)
๖.๗ โรคหรื อความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผตู ้ รวจร่ างกายเห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบตั ิงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๗. ตารางชาระค่ าขึน้ ทะเบียน/ค่ าเรียนปรับพืน้ ฐาน/ค่ าประกันการเข้ าศึกษา ดังนี้
คณะ
ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ค่าเรี ยนปรับพื้นฐาน ค่าประกันการเข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
๕๐๐
๓,๕๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
คณะพยาบาลศาสตร์
๕๐๐
๓,๕๐๐
๓๕,๐๐๐
ผูส้ มัครต้องชาระค่าลงทะเบียนตามกาหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ

ค่าชุด
-

รวม
๑๓๙,๐๐๐
๓๙,๐๐๐

๘.หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
๘.๑ ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบี ยนนิ สิต เอกสารสัญญาเข้าศึ กษา ตามแบบฟอร์ มของมหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์น กรอกข้อมูลให้
ชัดเจนและสมบูรณ์
๘.๒ ใบรายงานผลการตรวจร่ างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผูท้ ี่สมัครเข้าศึกษาที่เลือกศึกษาต่อ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิ คการแพทย์ และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ “ โดยแพทย์ผไู ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ ๑ ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรื อเอกชนเท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลินิก)
๘.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสาเนาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๓ ฉบับ
๘.๔ บัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง)และสาเนาทะเบี ยนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๓
ฉบับ
๘.๕ รู ปถ่ายสี หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รู ป
๘.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสาเนาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๓ ฉบับ
๘.๗ บัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสาเนาทะเบี ยนบ้านของผูป้ กครอง พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
หากปรากฏในภายหลังว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรื อ คุ ณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ ง และหากตรวจสอบพบว่า
เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็ นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้วา่ จะได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม จะ
ถูกถอนสภาพจากการเป็ นนักศึกษาทันที
๙. รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
๙.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา
ชั้นปี ๑-๒ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ชั้นปี ๓-๖ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียน
๑. ค่าลงทะเบียน (๖ ปี ) ๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี รวม
แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา ๑๐๐,๐๐๐
บาท
๒. ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรี ยนปรับพื้นฐาน
รวม

๔,๒๐๐,๐๐๐

บาท

๓๙,๐๐๐
๔,๒๓๙,๐๐๐

บาท
บาท

มหาวิทยาลัยฯ ได้จดั ระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็ นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน, ค่าหอพัก) กล่าวคือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึ กษาตลอดหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต เป็ นจานวนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท) โดย
กาหนดให้นิสิตแบ่งชาระเป็ นรายภาคการศึกษาละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็ นระยะเวลา ๖ ปี การศึ กษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเครื่ องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึ กษา คิดเป็ นค่าใช้จ่ายประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๕๙)
นิ สิตต้องชาระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิ สิต/ค่าเรี ยนปรับพื้นฐาน ๓๙,๐๐๐ บาท รวมกับค่าประกันการเข้าศึกษา
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่ งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณี
ผ่านการคัดเลือก” และนิ สิตที่ ผ่านคัดเลือกซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา (กยศ/กรอ) และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งินจากกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา นั้น กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษากาหนดให้เงินกูย้ ืมค่าเล่าเรี ยนไม่เกินปี ละ ๒๐๐,๐๐๐
บาท และค่าครองชี พ ไม่ เกิ น ปี ละ ๒๖,๔๐๐ บาท ดังนั้น นิ สิตจะต้องชาระส่ วนต่าง เป็ นจานวนเงิ น ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิ สิตต้องเป็ นผูช้ าระส่ วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็ นจานวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อ
ชาระค่าสมัคร ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบี ยนเรี ยนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึ กษาหรื อ
ต้องการสละสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
๙.๒ คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์ )
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตวัชรพล, วิทยาเขตบุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียน กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์
๑. ค่าลงทะเบียน (4 ปี ) ๑๗๐,๐๐๐ บาท/ปี
๖๘๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรี ยนปรับพื้นฐาน
๓๙,๐๐๐ บาท
รวม
๗๑๙,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จดั ระบบการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็ นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอด
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต เป็ นจานวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท (ปี ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท) โดยกาหนดให้นิสิตแบ่ งชาระเป็ นภาค
การศึกษาละ ๘๕,๐๐๐ บาท เป็ นระยะเวลา ๔ ปี การศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิ สิตต้องชาระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบี ยนนิ สิต/ค่าเรี ยนปรับพื้นฐาน รวมเป็ นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ในวันที่ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณี ผ่านการคัดเลือก” และนิ สิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกูเ้ งินจากกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาได้กาหนดให้กไู้ ด้ไม่
เกินปี ละ ๙๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปี ละ ๒๖,๔๐๐ บาท (นิ สิตจะต้องเป็ นผูช้ าระส่ วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็ นจานวน
เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชาระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรี ยนแล้ว
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรื อต้องการสละสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร
๑. ให้ผสู ้ มัคร สมัครผ่านทาง Website : student.mytcas.com เท่านั้น
๒. หลักฐานต่าง ๆ ให้นาไปยืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์
๓. ผูส้ มัครสามารถยืนยันสาขาวิชาและอันดับการเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ขอให้ผสู ้ มัครศึกษาขั้นตอนการสมัครให้
เข้าใจ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ระบุรายละเอียดไว้ในขั้นตอนการสมัครแล้ว)
อัตราค่ าเอกสารและค่ าธรรมเนียมในการสมัคร
๑. ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ค่าสมัครสาขาวิชาละ 50 บาท ค่าบริ หารจัดการคนละ 100 บาท) อันดับแรก
150 บาท อันดับถัดไป อันดับละ 50 บาท รวมค่าสมัครสูงสุด 300 บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการชาระเงินค่าสมัครเป็ นไปตามที่แต่ละหน่วยงานรับชาระเงินกาหนดขึ้น (แสดงในใบแจ้งชาระเงินค่า
สมัคร)
๓. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่ างกาย ให้เป็ นไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน กาหนด
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครและชาระเงินเรี ยบร้อยแล้วจะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
การประกาศผลการคัดเลือก
สมาคมที่ ประชุมอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย จะแจ้งผลการคัดเลือกและกาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่ างกายให้
ผูส้ มัครทุกคนทราบเป็ นรายบุคคลทาง Website : student.mytcas.com ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่ างกาย
การตรวจร่ างกายและเอกซเรย์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ สอบได้ตาม
สถานที่ ที่จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับการคัดเลื อก ทาง Website: student.mytcas.comและผูม้ ี สิทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์จะต้องนาหลักฐานต้นฉบับและสาเนาที่ผสู ้ มัครรับรองถูกต้องไปแสดงหรื อมอบให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ดงั ต่อไปนี้

๑. ใบสมัครรอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)
๒. บัตรประจาตัวประชาชนหรื อใบต่างด้าว หรื อหลักฐานตามที่ ทางราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุ ญาตให้อยู่ใน
ประเทศไทย พร้อมนาหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ดว้ ย
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
๔. วุฒิบตั รการศึกษา
๕. หลักฐานอื่น ๆ (ตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบันกาหนด ) เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4

องค์ ประกอบ ค่ านา้ หนักร้ อยละ และเกณฑ์ คะแนนขั้นต่าในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพือ่ เข้ าศึกษาในศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี การศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)
รหัสคณะ/
สาขา

ชื่อคณะ/สาขา

เกณฑ์ ค่ านา้ หนัก เกณฑ์ ขันตา่
ขันตา่
GAT
GAT
ONET
20
-

รหัสวิชา
PAT

ค่ านา้ หนัก รหัสวิชา
PAT
PAT

ค่ านา้ หนัก รวมค่ า
PAT
นา้ หนัก
PAT
20
30

เกณฑ์
ขั้นตา่
PAT
-

คุณสมบัตพิ เิ ศษ จานวนรับ

10262090104 คณะทันตแพทยศาสตร์
71
10
72
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
10262050104 คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)
20
72
30
30
สาขาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
10262050204 คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย์)
20
72
30
30
สาขาวิชาการพยาบาลการผดุง
ครรภ์
10262050304 คณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล)
20
72
30
30
สาขาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
หมายเหตุ
1. GPAX ให้ค่าน้ าหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
2. O-NET ให้ค่าน้ าหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกาหนดให้วชิ าภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ าหนักวิชาละ 6%

-

50

-

50

-

50

-

50

