
 

 
 

เร่ือง กําหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

ระบบโควตารับตรง ประจําปการศึกษา 2564 

 

 มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีความประสงคเปดรบัสมคัรบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 

รูปแบบโควตารับตรง เขาศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร และ

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

1. กําหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม  รอบรับตรง  

เปดรับสมัคร 2 - 28 เมษายน 2564 

ชําระคายืนยันสิทธิ์โควาตารับตรง 2 - 28 เมษายน 2564 

สอบสัมภาษณ ออนไลน 30 เมษายน 2564 

ผูผานการคัดเลือกชําระคารายงานตัว 1-5 พฤษภาคม 2564 

เปดเรียน เสริมพื้นฐาน 12 กรกฎาคม 2564 
 

1.1 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ีสํานักสื่อสารองคกร มหาวิทยาลยัเนช่ัน  082 777 5434 และ 054 256 170 

 

2. วิธีการคัดเลือก 

2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษา ปท่ี 6 หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร และ คณะเทคนิคการแพทย) 

2.2 ผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการการรบัสมคัรของมหาวิทยาลัย และมีคณุสมบัตติรงตามขอกําหนดท่ีคณะตองการ 

2.3 เกรดเฉลี่ย (GPAX) ตามคณะและสาขา ดังน้ี 

 

คณะ แผนการเรียน ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม

(GPAX) 

จํานวนรับ 

โควตารับตรง 

คณะทันตแพทยศาสตร 

หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

วิทย – คณิต 2.75 30 

คณะเทคนิคการแพทย 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

วิทย – คณิต 2.20 50 

คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ทุกแผนการเรียน 2.20 30 

 



 

คณะ แผนการเรียน ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม

(GPAX) 

จํานวนรับ 

โควตารับตรง 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทุกแผนการเรียน 

หรือ เทียบเทา ม.6 

2.00 100 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 

ทุกแผนการเรียน 

หรือ เทียบเทา ม.6 

2.00 100 

 

3.  คุณสมบัติเฉพาะ ผูสมัครจะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเปน

อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปน้ี 

  3.1 มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเองและ/หรือผูอ่ืน รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเปน

อุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  3.2  เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการอยาง

ถาวรตอการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  3.3  เปนโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย และการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

  3.4  มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 3.5  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหน่ึง คือ 

  3.5.1  ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองขาง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว  

  3.5.2  ระดับการมองเห็นในตาขางดี แยกวา 6/12 หรือ 20/40  

 3.6 มีความผิดปกติในการไดยิน คือ 

  3.6.1  มีระดับการไดยินเฉลี่ยท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ หรือสูงกวา 40 เดชิเบลของหูท้ัง 2 ขาง 

  3.6.2  มีความสามารถในการแยกแยะคาํพูด (Speech Discrimination Score) นอยกวารอยละ 70 จากความ

ผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (Sensorineural Hearing Loss) 

 3.7  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดระบุไวท่ีผูตรวจรางกายเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 

4.  ตารางชําระคาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพ้ืนฐาน / คาประกันการเขาศึกษา ดังน้ี 

คณะ คาสมัครเรียน คาขึ้นทะเบียน คาเรียนปรับพ้ืนฐาน คาประกัน 

การเขาศึกษา 

คาลงทะเบียน 

ตอภาคการศึกษา 

รวม 

คณะทันตแพทยศาสตร 500 3,500 35,000 100,000 350,000 139,000 

คณะพยาบาลศาสตร 500 3,500 18,000 - 85,000 22,000 

คณะเทคนิคการแพทย 500 3,500 19,000 - 50,000 23,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร 500 3,500 5,000 - 45,000 9,000 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาธุรกิจการบิน 

500 3,500 2,000 - 30,000 6,000 

คาลงทะเบียนชําระ 2 เทอม ตอปการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตรยังไมรวมคาใชจายเก่ียวกับวัสดุสิ้นเปลืองและคาเครื่องมือ

ทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษาคิดเปนคาใชจาย 600,000 บาท 



 

 

5. วิธีการสมัคร และเอกสารท่ีใชในการสมัคร  

1.ผูสมัครชําระคาสมัคร และคาข้ึนทะเบียนนิสติโควตา 4,000 บาท ผาน เลขบัญชี 0241806910 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

2.กรอกใบสมัคร และอัพโหลดเอกสารการสมัคร 

ผูสมัครจะตองกรอกขอมูลการสมัครผานอินเตอรเน็ต โดยผูสมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลนผานทางเว็บไซต 

https://bit.ly/39kWivy  และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีแจงไว โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัครใหถูกตอง

ครบถวน ดังน้ี 

2.1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับลาสุด  (transcript)  จํานวน  1 ชุด 

2.2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ passport จํานวน  1 ชุด 

2.3.สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1 ชุด 

2.4.สําเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ จํานวน 1 ชุด 

(รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับกอนอัฟโหลดเอกสาร) 

 

6. รับใบตอบโควตาทางอีเมล เปนการยืนยันความครบถวน สมบูรณของการสมัคร 

 

7.ขอมูลการกูยมื 

คณะ คาลงทะเบียนตอภาค

การศึกษา 

วงเงินกูยืม 

จากกองทุนกูยืม 

เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

สวนท่ีนสิิต 

ชําระสวนตาง 

ดวยตัวเอง 

คณะทันตแพทยศาสตร 
350,000 100,000 250,000 

คณะพยาบาลศาสตร 
90,000 45,000 

 

45,000 

คณะเทคนิคการแพทย 
50,000 45,000 

 

5,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
45,000 45,000 - 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาธุรกิจการบิน 

30,000 30,000 

 

- 

 

8.ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีช่ือเรยีกวา “วิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมตัจิากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดการเรียนการสอนตั้งแตป 

พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปลี่ยนประเภทจาก

วิทยาลัยเปน “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 และตอมาเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือเปน “มหาวิทยาลัยเนช่ัน” มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปดสอนมาจนถึงปจจุบันรวม 32 ป (พ.ศ. 2531 – 2563) มีผูสําเร็จการศึกษาแลวมากกวา 

8,444 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 6,907 คนและระดับปรญิญาโท 1,537 คน 

https://bit.ly/39kWivy


 

มหาวิทยาลยัเนช่ันเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลําปางท่ีมุงผลติบัณฑติท่ีมีคณุภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนิสิตเปนนักคิด ใฝเรยีนรู ท้ังในดานวิชาการ การประยุกตใช และมีคุณธรรม จิตสํานึกตอสาธารณะ โดยมี

กิจกรรมเพ่ือฝกฝนใหนิสิตมีประสบการณจริงสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัมีภมูิทัศนท่ีสวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรยีนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย

เปน “อุทยานการศึกษา” มีการจดัการเรียนการสอนท่ีนิสติมีความใกลชิดกับคณาจารย อีกท้ังยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ 

อาทิ หองสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝกปฏบัิติการ

ถายทอดโทรทัศน วิทยุกระจายเสยีง) มหาวิทยาลัย ตั้งอยู ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง 

 

9.ติดตอสอบถามขอมูล  

หากมีขอสงสัย ผูสมัครสามารถติดตอสอบถามไดท่ีสํานักสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยเนช่ัน  082 777 5434 และ 054 256 170 

 

 

 


