เรื่องการรับบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS รอบ1 แฟมสะสมผลงาน(Portfolio) ประจําปการศึกษา 2565
------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึ ก ษา 2565 รอบที่ 1 แฟ ม สะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบTCAS จึ ง ขอประกาศรายละเอี ย ด
การหลักเกณฑ วิธีการ และคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน ตามรายละเอียด ดังนี้
1.กําหนดการ
กิจกรรม

ชวงเวลา

1. รับสมัครทางเว็บไซต
https://www.admission-nation.info/reg-ntu

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 24 มกราคม 2565

2. ชําระคาสมัคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 24 มกราคม 2565

3. สอบสัมภาษณระบบออนไลน

วันที่ 31 มกราคม 2565

4. ประกาศผลผูผ านการคัดเลือก

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2565

5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565

6. ชําระคาแรกเขาตามประกาศมหาวิทยาลัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2565

7. เปดเรียน เสริมพื้นฐาน

กรกฎาคม 2565

1.1 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร โทร. 082-777-5434 และ 054-265-170

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
2.1 ผูสมัครตองเปนผูทสี่ ําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
2.2 นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือ GED , IGCSE
2.3 ผูสมัครตองไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาทั้งทางรางกายและจิตใจ
2.4 เปนผูทมี่ ีความประพฤติเรียบรอยไมเปนผูถูกจําคุกโดยพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดอันเปนลหุโทษ
3. คุณสมบัติเฉพาะ และจํานวนรับ
แผนการเรียน

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
GPAX

จํานวนรับ

วิทย-คณิต

2.75

60

คณะพยาบาลศาสตร

สายวิทย / สาย
ศิลป

2.50

80

คณะเทคนิคการแพทย

สายวิทย-คณิต

2.50

80

คณะสาธารณสุขศาสตร

ทุกแผนการเรียน

2.50

80

สาขาวิชาธุรกิจการบินและ
การขนสงทางอากาศ

ทุกแผนการเรียน

2.00

50

คณะ

คณะทันตแพทยศาสตร

4. ผูสมัครต องมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้
4.1 มี ปญ หาทางจิ ตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง/หรือ ผูอื่น รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่นๆ
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการ
อยางถาวรตอการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3 เปนโรคติดตอ หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอ การศึก ษา ที่อ าจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.4 มีความพิการทางรางการอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่ง คือ
4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว
4.6 โรคหรือความพิ การอื่ นๆ ซึ่ งมิไดระบุไวที่ผูตรวจรางกายเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบั ติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.ตารางชําระคาสมัคร คาขึ้นทะเบียน/คาเรียนปรับพื้นฐาน/คาประกันเขาศึกษา ดังนี้
คณะ

คาสมัคร

คาขึ้น
คาเรียน
คาประกัน คาลงทะเบียน รวมคา
ทะเบียนนิสิต ปรับพื้นฐาน เขาศึกษา
ตอภาค
แรกเขา
การศึกษา นิสิตใหม

1.คณะทันตแพทยศาสตร

500.-

3,500.-

35,000.-

100,000.-

350,000

139,000.-

2.คณะพยาบาลศาสตร

500.-

3,500.-

18,000.-

-

90,000

22,000.-

3.คณะเทคนิคการแพทย

500.-

3,500.-

19,000.-

-

50,000

23,000.-

4.คณะสาธารณสุข
ศาสตร

500.-

3,500.-

5,000.-

-

45,000

9,000.-

5.สาขาวิชาธุรกิจการบิน
และการขนสงทางอากาศ

500.-

3,500.-

2,000.-

-

30,000

6,000.-

ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ
6. หลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก
6.1 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)
จํานวน 1 ชุด
6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ passport
จํานวน 1 ชุด
6.3 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ชุด
6.4 สําเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ
จํานวน 1 ชุด
เทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GED, IGCSE)
เมื่ อ ผู ส มั ค ร เตรี ย มเอกสารประกอบสมั ค รเรี ย บร อ ยแล ว ให นั ก เรี ย นส ง เอกสารสมั ค รมาที่ E-mail:
admission.nationu@gmail.com ใหเรียบรอ ย โดยไมตองสงเอกสารมายังมหาวิทยาลัย ผูสมัครทุกคนจะตอ ง
รับผิดชอบขอมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองใหถูกตองครบถวน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบ
ภายหลังวาไมถูกตองหรือไมครบถวน จะถือวาการสมัครสอบทุกขั้นตอนเปนโมฆะ ถึงแมจะประกาศผลการสอบไป
แลวก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงิน คาสมัครหรือคาธรรมเนียมใดๆ ใหแตอยางใด

7. รายละเอียดใน Portfolio ที่ผูสมัครตองใชประกอบการสัมภาษณ
แฟมสะสมผลงานประกอบดวย กิจกรรม/ผลงานดานวิทยาศาสตร วิชาการ หรือเกียรติบัตรในการแขงขันตางๆ
ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) โดยสงเปนไฟล PDF มาที่ E-mail : admission.nationu@gmail.com
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565
8. การพิจารณาคัดเลือก
สวนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (5ภาคเรียน) ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กําหนด
สวนที่ 2 Portfolio และเอกสารตางๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
สวนที่ 3 การสัมภาษณในรูปแบบออนไลน ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
9. วิธีการสมัคร
9.1 สมัครดวยตนเองที่
สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง
โทร 082-777-5434 และ 054-265-170
9.2 สมัครออนไลนไดที่ https://www.admission-nation.info/reg-ntu
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร โทร. 082-777-5434 และ 054-265-170

เอกสารแนบทายประกาศ

หลักสูตรที่เปดรับสมัครรายละเอียดคาใชจาย
1. คณะทันตแพทยศาสตร
สถานที่ศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน
(1)

คาลงทะเบียนเรียน (6 ป) 700,000 /ป รวม 6 ป เปนเงิน 4,200,000 บาท

แบงคาประกันการเขาศึกษา 100,000 บาท
(2)

คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน

รวมทั้งหมด

39,000 บาท

4,239,000 บาท

คาหอพัก หองปรับอากาศ หองละ 1 คน
(1)

คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ

(2)

คาหอพัก (6 ป) 42,000 บาท/ป

รวมทั้งหมด

รวม 6 ป เปนเงิน

5,000 บาท
252,000 บาท

257,000 บาท

หมายเหตุ (1) คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท
(2) คาน้ํา คิดเปนเหมาจายตอปละ 600 บาท/คน
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปนจํานวนเงิน 4,200,000 บาท (ปละ 700,000 บาท) โดยกําหนดใหนิสิต
แบงชําระเปนรายภาคการศึกษาละ 350,000 บาท เปนระยะเวลา 6 ปการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเปนคาใชจาย
600,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบงชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน 39,000 บาท รวมกับคาประกัน
การเขาศึกษา 100,000 บาท รวมเปนเงิน 139,000 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเกาพันบาทถวน-) ในวันที่สอบขอเขียน

และสอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตทีผ่ านคัดเลือกซึ่งมี คุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ 200,000 บาท และคาครองชีพไมเกินปละ 36,000 บาท
ดังนั้น นิสิตจะตองชําระสวนตางคาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนเงิน 500,000 บาทตอป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ฯ (นิสิตตองเปนผูชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนเงิน 250,000 บาทตอภาคการศึกษา) เมื่อชําระคา
สมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนแลว ภายหลังไมประสงคจะเขา
ศึกษาหรือตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. คณะพยาบาลศาสตร
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน
(1)

คาลงทะเบียน (4 ป) 180,000 บาท/ป

(2)

คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

720,000 บาท
39,000 บาท

759,000 บาท

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ 5 คน
(1)

คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ

(2)

คาหอพัก (4 ป) 15,000 บาท/ป/คน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

3,000 บาท
60,000 บาท

63,000 บาท

หมายเหตุ (1) คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท
(2) คาน้ํา คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนจํานวนเงิน 720,000 บาท (ปละ 180,000 บาท) โดยกําหนดใหนิสิตแบง
ชําระเปนภาคการศึกษาละ 90,000 บาท เปนระยะเวลา 4 ปการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน 39,000 บาท (-สามหมื่นเกา
พันบาทถวน-) ในวันที่สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซึง่ มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเ งินจากกองทุนเงินใหกูยมื
เพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ 90,000 บาท และคาครอง
ชีพไมเกินปละ 36,000 บาท (นิสิตตองเปนผูชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนเงิน 45,000 บาทตอภาค
การศึกษา) เมือ่ ชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนแลว
ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

3. คณะเทคนิคการแพทย
สถานที่ศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน
(1)

คาลงทะเบียน (4 ป) 100,000 บาท/ป

(2)

คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

400,000 บาท
23,000 บาท

423,000 บาท

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ 5 คน
(1)

คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ

(2)

คาหอพัก (4 ป) 15,000 บาท/ป/คน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

3,000 บาท
60,000 บาท

63,000 บาท

หมายเหตุ (1) คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท
(2) คาน้ํา คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยเปนจํานวนเงิน 400,000 บาท โดย
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนสิ ิตแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ 50,000 บาท เปนระยะเวลา 4ปการศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน 23,000 บาท (-สอง
หมื่นสามพันบาทถวน-) ในวันที่สอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตทีผ่ านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
ตามประกาศกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเ งินจากกองทุนกูยมื เพื่อการศึกษานั้น
กองทุนกูยมื เพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยมื คาเลาเรียนไมเกินปละ 90,000 บาท และคาครองชีพไมเกินปละ 36,000
บาท (นิสิตจะตองเปนผูชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนเงิน 5,000บาทตอภาคการศึกษา) เมื่อชําระคา
สมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจาย ในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขา
ศึกษา หรือ ตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. คณะสาธารณสุขศาสตร
สถานที่ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน
(1)

คาลงทะเบียน (4 ป) 90,000 บาท/ป

(2)

คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

360,000 บาท
9,000 บาท

369,000 บาท

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ 5 คน
(1)

คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ

(2)

คาหอพัก (4 ป) 15,000 บาท/ป/คน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

3,000 บาท
60,000 บาท

63,000 บาท

หมายเหตุ (1) คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท
(2) คาน้ํา คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เปนจํานวนเงิน 360,000 บาท (ปการศึกษาละ 90,000 บาท) โดย
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนสิ ิตแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เปนระยะเวลา 4 ปการศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน 9,000 บาท (-เกา
พันบาทถวน-) ในวันที่สอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ 90,000 บาท และคาครองชีพไมเกินปละ 36,000 บาท
(นิสิตจะไมตองชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียนเพิม่ เติม เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยมื เพื่อการศึกษาใหกูยืมเงิน
คาลงทะเบียนเรียนไดเต็มจํานวน) เมื่อชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจาย ในการ
ลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืน
คาใชจายไมวากรณีใด ๆ

5. สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ
สถานที่ศึกษา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร
คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน
(1)

คาลงทะเบียน (4 ป) 60,000 บาท/ป

(2)

คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

240,000 บาท
6,000 บาท

246,000 บาท

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ 5 คน
(1)

คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ

(2)

คาหอพัก (4 ป) 15,000 บาท/ป/คน

รวมทั้งหมด

รวม 4 ป เปนเงิน

3,000 บาท
60,000 บาท

63,000 บาท

หมายเหตุ (1) คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท
(2) คาน้ํา คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท (ปการศึกษาละ 60,000
บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ 30,000 บาท เปนระยะเวลา 4 ป
การศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน 6,000 บาท (-หก
พันบาทถวน-) ในวันที่สอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ 60,000 บาท และคาครองชีพไมเกินปละ 36,000 บาท
(นิสิตจะไมตองชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียนเพิม่ เติม เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยมื เพื่อการศึกษาใหกูยืมเงิน
คาลงทะเบียนเรียนไดเต็มจํานวน) เมื่อชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจาย ในการ
ลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืน
คาใชจายไมวากรณีใด ๆ

