คณะทันตแพทยศาสตร์
ทุนสร้างฝันสู่ทันตแพทย์ (ทุนให้เปล่า)
ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ตามหลักเกณฑ์พิเศษของทางมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ รับทุนค่าเล่า
เรียน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้ วน) ตลอดหลักสูตร จำนวนการรับ 20 ทุน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จจากโรงเรียนหรือ
หลักสูตรนานาชาติ ต้ องสำเร็จ การศึก ษาสายวิท ยาศาสตร์ เกรด 12 มีผ ลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิช า หรือผลสอบ IB
STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
- นักเรียน ม.6 สายสามัญ GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- นักเรียนสอบเทียบ GED ต้องผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
1.4 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 ผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น
อุปสรรค
ต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.1.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติ ดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.1.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
2.1.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.5.2 ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
2.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและ
เซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

3. องค์ประกอบในการคัดเลือก
3.1 .คุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
3.2 เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
3.3 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้าหน้าหระดาษ A4)
3.4 การสัมภาษณ์
4. วิธีการสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง https://www.western-admission.com หรือ แอพพลิเคชั่น LINE : @western2021
สอบถามเพิ่มเติม 085-820-8833 LINE ID : 0858208833
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
7.1 ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูลให้ชัดเจน
และสมบูรณ์
7.2 รูปถ่ายสีหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว
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
ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น (ไม่รับผลการตรวจจากคลินิก)
7.10 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้าหน้าหระดาษ A4)
7.11 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของผู้จบจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติ)
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบพบว่า เอกสาร
ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพ
จากการเป็นนักศึกษาทันที
7.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะ

ค่าสมัคร

ค่าขึ้น
ค่าเรียนปรับ
ค่าประกันการเข้า
ค่าชุด
รวม
ทะเบียน
พื้นฐาน
ศึกษา
นิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร์
500
3,500
35,000
100,000
139,000
เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้า
ศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. เงื่อนไขการรับทุน
ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนคืน (ทุนให้เปล่า) ในกรณี ผู้รับทุนการศึกษายุติการรับทุน
หรือศึกษาไม่จบตามหลักสูตรที่โครงการกำหนด ทางมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
กำหนดวันรับสมัคร / วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / วันลงทะเบียน
รอบการ
สัมภาษณ์

วันรับสมัคร

รอบที่ 1

8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

รอบที่ 2

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

รอบที่ 3

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

รอบที่ 4

1 – 5 มีนาคม 2564

วันและเวลาสัมภาษณ์
12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์
19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์
26 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์
5 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.
แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ์

ประกาศผลการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ / Facebook

ประเภททุนการศึกษา

ชำระค่าลงทะเบียน

ทุนสร้างฝันสู่บัณฑิต
(ทุนให้เปล่า)

ภายใน 3 วัน
หลังแจ้งผลการคัดเลือก

16 กุมภาพันธ์ 2564

ทุนสร้างฝันสู่บณ
ั ฑิต
(ทุนให้เปล่า)

ภายใน 3 วัน
หลังแจ้งผลการคัดเลือก

23 กุมภาพันธ์ 2564

-

ภายใน 3 วัน
หลังแจ้งผลการคัดเลือก

2 มีนาคม 2564

-

ภายใน 3 วัน
หลังแจ้งผลการคัดเลือก

9 มีนาคม 2564

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252 ต่อ 5027, 085-820-8833

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรที่เปิดรับสมัครโครงการทุนสร้างฝันสู่ทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียนเรียน เมื่อได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
(1) ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ปี) 800,000 บาท/ปี รวม 6 ปี เป็นเงิน 4,800,000 บาท
แบ่งค่าประกันการเข้าศึกษา
100,000 บาท
(2) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
39,000 บาท
รวมทั้งหมด
4,939,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชําระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวนเงิน 4,800,000 บาท (ปีละ 800,000 บาท) โดยกําหนดให้นิสิตแบ่งชําระเป็นราย
ภาคการศึกษาละ 4000,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
สิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเป็นค่าใช้จ่าย 700,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบ่งชำระตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้องชําระรายการ ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 39,000 บาท รวมกับค่าประกันการเข้า
ศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณี
ผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมี
ความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกิน
ปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชําระส่วนต่างเป็นจํานวนเงิน 600,000 บาทต่อปี
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตต้องเป็นผู้ชําระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรีย นเป็นจํานวนเงิน 300,000 บาทต่อภาคการศึกษา)
เมื่อชําระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา
หรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์
ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252 ต่อ 5027, 085-820-8833

