
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประจําปการศีกษาที่ ๒๕๖๕ 
 

 มหาวิทยา ลัย เนช่ัน  มีความประสงค เป ดรับสมัครบุคคลเพื่ อสอบคัดเ ลือกเข า เปน นิสิตระดับปริญญาตรี                       

และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  เขาศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร              

คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร และ ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล     

ตามรายละเอียดดังน้ี 

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

๑. เปดรับสมัครรอบแรกระหวางวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

- โครงการทุนชอดอกปบ (สําหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร)      

- โครงการทุนกาวแรก คณะพยาบาลศาสตร   

- โครงการทุนกาวแรก คณะเทคนิคการแพทย  

- โครงการทุนสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร   

- โครงการทุนสนับสนุน สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 

 ๒. เปดรับสมัครผานระบบ TCAS  ตามกําหนดการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)                  

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

๑. เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  (สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี)  จากหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง หรือ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม(GPAX)           

ไมนอยกวาหรือเทากับ ๒.๐๐  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตกรณี โทษน้ันเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

๒. เปนผู สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือเทียบเทาสําหรับ (ผูสมัครเขาศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรผูชวยฯ) จาก หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง หรือ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศไมเคย

ตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษน้ันเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเพื่อเขาศึกษา 

  ระดับปริญญาตรี 

    

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร 
จํานวนรับ 

(คน) 

 

แผนการเรียน 

(๑) คณะทันตแพทยศาสตร  ๖๐ วิทย-คณิต 

(๓) คณะพยาบาลศาสตร  ๑๒๐ ทุกแผนการเรียน 

(๔) คณะเทคนิคการแพทย ๖๐ วิทย-คณิต 

(๕) คณะสาธารณสุขศาสตร ๔๐ ทุกแผนการเรียน 

(๖) สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ ๔๐ ทุกแผนการเรียน 



 

 

 

 

ระดับประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 
 

๔. ผูสมัครจะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคอาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

การปฎิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังตอไปน้ี 

๔.๑ มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเองและ/หรือผูอ่ืน รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเปน

อุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๔.๒ เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการอยาง

ถาวรตอการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๔.๓ เปนโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย และการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

๔.๔ มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๔.๕ มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหน่ึง คือ 

๔.๕.๑   ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว  

๔.๕.๒   ระดับการมองเห็นในตาขางดี แยกวา ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐  

๔.๖ มีความผิดปกติในการไดยิน คือ 

๔.๖.๑   มีระดับการไดยินเฉล่ียที่ความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรตซ หรือสูงกวา ๔๐ เดชิเบลของหูทั้ง ๒ ขาง 

๔.๖.๒  มีความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech Discrimination Score) นอยกวารอยละ ๗๐ จากความ

ผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (Sensorineural Hearing Loss) 

๔.๗  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดระบุไวที่ผูตรวจรางกายเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 

๑. สมัครดวยตนเองที่ สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร  มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

ยื่นหลักฐานการสมัครไดทุกหลักสูตร 

๒. สมัครออนไลน ไดที่ www.admission-nation.info 

๓. สมัครผานแอพพลิเคช่ันไลน @nation_official 

 

 

 

 

 

 

คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร 
จํานวนรับ 

(คน) 

 

แผนการเรียน 

(๑) ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

       คณะพยาบาลศาสตร 

 

๑๒๐ 

 

ทุกแผนการเรียน 



 

 

 

หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

๑. ใบสมัคร  ใบขึ้นทะเบียนนิสิต  เอกสารสัญญาเขาศึกษา  ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเนช่ัน  กรอกขอความที่ชัดเจน

สมบูรณ 

๒. ใบรายงานผลการตรวจรางกาย  ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเนช่ัน  “โดยแพทยผูไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมช้ัน ๑  ของโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนเทาน้ัน” (ไมรับผลตรวจจากคลินิก) 

๓. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ(ปพ.๑) และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน ๓ ฉบับ 

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน ๓ ฉบับ 

๕. รูปถายสีหนาตรงแตงกายชุดชุดสุภาพขนาด ๑ น้ิว  จํานวน ๓ รูป 

๖. หลักฐานการเปล่ียน ช่ือ-สกุล(ถามี)  และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน ๓ ฉบับ 

๗. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๓ ฉบับ 

 

ข้ันตอนการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก 

๑. ดาวนโหลด ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเขาศึกษา ใบรายงานผลการตรวจรางกาย พรอมหลักฐานสวนตัว

จํานวน ๓ ฉบับ 

๒. เม่ือผูสมัครเตรียมเอกสารครบแลวใหนํามายื่น ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน  ในวันจันทร–ศุกร  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดย

ในชวงเวลาพรอมสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ  และทราบผลในวันที่มาสมัครทันที 

๓. เม่ือทางมหาวิทยาลัยฯ  ประกาศการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว  ผูสมัครตองชําระเงินคาแรกเขาตามตารางผานเคานเตอร

การเงินภายในมหาวิทยาลัยฯ  หรือผานเคานเตอรธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอรม 

๔. ผูสอบผานการคัดเลือกและชําระเงินคาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียนนิสิต / คาเรียนปรับพื้นฐานแลว  ใหรอหนังสือแจง

กําหนดการรายงานตัวเขาหอพัก  และคาตารางคาใชจายโดยทางมหาวิทยาลัยฯ  จัดสงใหทางไปรษณีย 

๕. ตารางชําระคาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียนนิสิต / คาเรียนปรับพื้นฐาน / คาประกันการเขาศึกษา  ดังน้ี 
 

คณะ 
คาสมัครเรียน คาข้ึน

ทะเบียน 

คาปรับพื้นฐาน คาประกันการ

เขาศึกษา 

รวม 

คณะทันตแพทยศาสตร ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐  ๓๙,๐๐๐ 

คณะเทคนิคการแพทย ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๑๙,๐๐๐  ๒๓,๐๐๐ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐  ๙,๐๐๐ 

สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสง

ทางอากาศ 

๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๒,๐๐๐  ๕๐๐ 

ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ๕๐๐ ๕,๐๐๐   ๕,๕๐๐ 

(สามารถขอแบบฟอรมการชําระเงินไดที่ สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร มหาวิทยาลัยเนชั่น หรือดาวนโหลดที่ www.admission-nation.info )  

โทรศัพท ๐๕๔-๒๖๕-๑๗๐ , ๐๘๒-๗๗๗-๕๔๓๔ 

๖. ผูสมัครตองชําระคาลงทะเบียนเรียนตามกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ 
 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารแนบทายประกาศ 

 

หลักสูตรที่เปดรับสมัครรายละเอียดคาใชจาย 

๑. คณะทันตแพทยศาสตร 

สถานที่ศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน 

(๑) คาลงทะเบียนเรียน (๖ ป) ๗๐๐,๐๐๐ /ป   รวม ๖ ป เปนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท 

แบงคาประกันการเขาศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน       ๓๙,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด  ๔,๒๓๙,๐๐๐  บาท 

คาหอพัก หองปรับอากาศ หองละ  ๑ คน 

(๑) คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เม่ือแรกเขาพัก คนละ          ๕,๐๐๐  บาท 

(๒) คาหอพัก (๖ ป)  ๔๒,๐๐๐ บาท/ป          รวม ๖ ป เปนเงิน     ๒๕๒,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด     ๒๕๗,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ  (๑)  คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท 

        (๒)  คานํ้า คิดเปนเหมาจายตอปละ  ๖๐๐ บาท/คน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษาตลอด

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปนจํานวนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท) โดยกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปนราย

ภาคการศึกษาละ ๓๕๐,๐๐๐  บาท เปนระยะเวลา ๖ ปการศึกษา  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีไมรวมคาใชจายเก่ียวกับ

วัสดุส้ินเปลืองและเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเปนคาใชจาย ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบง

ชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน ๓๙,๐๐๐ บาท  รวมกับคาประกันการเขา

ศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท (-หน่ึงแสนสามหม่ืนเกาพันบาทถวน-)  ในวันที่สอบขอเขียนและสอบ

สัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก”  และนิสิตที่ผานคัดเลือกซ่ึงมี คุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ./กรอ.)  และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาน้ัน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืม

คาเลาเรียนไมเกินปละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน นิสิตจะตองชําระสวนตางคาลงทะเบียน

เรียนเปนจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตตองเปนผูชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียน

เปนจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาทตอภาคการศึกษา)  เม่ือชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเรียนแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายไมวากรณี

ใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 



 

 
 

๒. คณะพยาบาลศาสตร  

สถานที่ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร  

คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน 

(๑) คาลงทะเบียน (๔ ป) ๑๘o,ooo บาท/ป  รวม ๔ ป เปนเงิน      ๗๒๐,๐๐๐  บาท 

(๒) คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน          ๓๙,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด       ๗๕๙,๐๐๐  บาท 

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ ๕ คน 

(๑) คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เม่ือแรกเขาพัก คนละ            ๓,๐๐๐  บาท 

(๒) คาหอพัก (๔ ป) ๑๕,๐๐๐ บาท/ป/คน    รวม ๔ ป เปนเงิน         ๖๐,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด          ๖๓,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ  (๑)  คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท 

       (๒)  คานํ้า คิดเปนเหมาจายปละ ๖๐๐ บาท/คน 

มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษาตลอด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนจํานวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (ปละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท)  โดยกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปนภาค

การศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท เปนระยะเวลา ๔ ปการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท (-สามหม่ืนเกา

พันบาทถวน-)  ในวันที่สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาน้ัน กองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ ๙๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิต

ตองเปนผูชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาทตอภาคการศึกษา) เม่ือชําระคาสมัครเรียน 

คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการสละสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 

๓. คณะเทคนิคการแพทย  

สถานที่ศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย  

คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน 

(๑) คาลงทะเบียน (๔ ป) ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ป  รวม ๔ ป เปนเงิน      ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน          ๒๓,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด       ๔๒๓,๐๐๐  บาท 

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ ๕ คน 

(๑) คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เม่ือแรกเขาพัก คนละ            ๓,๐๐๐  บาท 

(๒) คาหอพัก (๔ ป) ๑๕,๐๐๐ บาท/ป/คน    รวม ๔ ป เปนเงิน         ๖๐,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด           ๖๓,๐๐๐  บาท 

 



 

 

 

 

หมายเหตุ  (๑)  คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท 

       (๒)  คานํ้า คิดเปนเหมาจายปละ ๖๐๐ บาท/คน 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อ การศึกษา

ตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยเปนจํานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดกําหนดให

นิสิตแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เปนระยะเวลา ๔ปการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (-สองหม่ืนสาม

พันบาทถวน-)  ในวันที่สอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุน

กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาน้ัน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาได

กําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ ๙๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิตจะตองเปนผูชําระสวนตาง

ของคาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐บาทตอภาคการศึกษา)  เม่ือชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจน

ชําระคาใชจาย ในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการ

คืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 

๔. คณะสาธารณสุขศาสตร  

สถานที่ศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร   

คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน 

(๑) คาลงทะเบียน (๔ ป) ๙๐,๐๐๐ บาท/ป  รวม ๔ ป เปนเงิน        ๓๖๐,๐๐๐  บาท 

(๒) คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน            ๙,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด      ๓๖๙,๐๐๐  บาท 

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ ๕ คน 

(๑) คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เม่ือแรกเขาพัก คนละ            ๓,๐๐๐  บาท 

(๒) คาหอพัก (๔ ป) ๑๕,๐๐๐ บาท/ป/คน    รวม ๔ ป เปนเงิน         ๖๐,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด          ๖๓,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ  (1)  คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท 

      (2)  คานํ้า คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา

ตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เปนจํานวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (ปการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท)  โดยมหาวิทยาลัยฯ  ได

กําหนดใหนิสิตแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท เปนระยะเวลา ๔ ปการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (-เกาพันบาท

ถวน-) ในวันที่สอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาน้ัน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืม

คาเลาเรียนไมเกินปละ ๙๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิตจะไมตองชําระสวนตางของคาลงทะเบียน

เรียนเพิ่มเติม เน่ืองจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหกูยืมเงินคาลงทะเบียนเรียนไดเต็มจํานวน) เม่ือชําระคาสมัครเรียน  



 

 

 

คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจาย ในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายไมวากรณีใด ๆ  

 

๕. สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ  

สถานที่ศึกษา  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร    

คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน 

(๑) คาลงทะเบียน (๔ ป) ๖๐,๐๐๐ บาท/ป  รวม ๔ ป เปนเงิน        ๒๔๐,๐๐๐  บาท 

(๒) คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน            ๖,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด      ๒๔๖,๐๐๐  บาท 

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ ๕ คน 

(๑) คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เม่ือแรกเขาพัก คนละ            ๓,๐๐๐  บาท 

(๒) คาหอพัก (๔ ป) ๑๕,๐๐๐ บาท/ป/คน    รวม ๔ ป เปนเงิน         ๖๐,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด         ๖๓,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ  (1)  คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท 

      (2)  คานํ้า คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา

ตลอดหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ เปนจํานวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ปการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท)  

โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท เปนระยะเวลา ๔ ปการศึกษา ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยฯ 

 นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน รวมเปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถวน-

) ในวันที่สอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาน้ัน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืม

คาเลาเรียนไมเกินปละ ๖๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิตจะไมตองชําระสวนตางของคาลงทะเบียน

เรียนเพิ่มเติม เน่ืองจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหกูยืมเงินคาลงทะเบียนเรียนไดเต็มจํานวน) เม่ือชําระคาสมัครเรียน 

คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจาย ในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายไมวากรณีใด ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

๖.   ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

สถานที่ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร    

คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน 

(๑) คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน             ๕,๕๐๐  บาท 

(๒) คาลงทะเบียนเรียน ๑ ป                    ๗๐,๐๐๐ บาท 

สามารถชําระคาลงทะเบียนเรียนไดเต็มจํานวน  หรือแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท รวม ๒ ภาคการศึกษา 

เปนเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท 

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ ๕ คน 

(๑)  คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เม่ือแรกเขาพัก คนละ     ๓,๐๐๐  บาท 

(๒)  คาหอพัก (๑ ป) ๑๕,๐๐๐ บาท/ป/คน    รวม ๑ ป เปนเงิน                          ๑๕,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด             ๑๘,๐๐๐  บาท  

หมายเหตุ  (1)  คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท 

      (2)  คานํ้า คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน    

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา

ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนจํานวนเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท  โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปน

รายภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

นิสิตตองชําระรายการคาสมัครเรียน คาลงทะเบียนเรียนครั้งที่ ๑ คาหอพักรายภาคการศึกษา ในวันที่สอบสัมภาษณ  

“กรณีผานการคัดเลือก” และไมสามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ได เน่ืองจากไมเขา

หลักเกณฑของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เม่ือชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายไมวากรณี

ใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.   โครงการนิสิตทุนชอดอกปบ  คณะทันตแพทยศาสตร (ทุนใหเปลา) ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับทุนคาเลาเรียน 

๖๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร และทุนคาหอพัก 1 ป  โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจายเม่ือไดรับทุนชอดอกปบ เปนคา

แรกเขา ๑๓๙,๐๐๐ บาท  สําหรับคาใชจายอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวนการรับ ๖๐ ทุน  

คุณสมบัติของผูสมัคร  

๑.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปที่ ๖  สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ผูสําเร็จจาก

โรงเรียนหรือ หลักสูตรนานาชาติตองสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร เกรด ๑๒ มีผลสอบ IGCSE/GCSE ๕ วิชา หรือผลสอบIB 

STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรเขารับศึกษา  

๑.๒  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป  

        ๑.๒.๑  นักเรียน ม.๖ สายสามัญ GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๗๕ และเกรดเฉล่ียรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยมีองคประกอบของรายวิชาดังน้ี  

        ๑.๒.๒  นักเรียนสอบเทียบ GED ตองผานตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  

๒.  โครงการทุนกาวแรก คณะพยาบาลศาสตร  ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับ ทุนคาเลาเรียน ๕๐,๐๐๐  บาท ทุนสนับสนุน

คาเรียนปรับพื้นฐาน ๑๗,๐๐๐ บาท และทุนคาหอพัก 1 ป โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจาย เปนคาแรกเขา ๒๒,๐๐๐ บาท 

สําหรับคาใชจายอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๒.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ทุกแผนการเรียน (สายศิลปสามารถสมัครได) 

๒.๒  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐ 

๒.๓  สวนสูงไมนอยกวา ๑๕๕ เซนติเมตร นํ้าหนักตองไมนอยกวา ๔๐  

๒.๔  อายุไมเกิน ๒๖ ป 

๒.๕  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียรายแรง 

๒.๖  ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๒.๗  ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 

 

โครงการทนุการศึกษา 

เปดรับสมัครรอบแรกระหวางวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

- โครงการทุนชอดอกปบ (สําหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร) 

- โครงการทุนกาวแรก คณะพยาบาลศาสตร  (สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร) 

- โครงการทุนกาวแรก คณะเทคนิคการแพทย (สําหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย) 

- โครงการทุนสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร   

- โครงการทุนสนับสนุน สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 

 



 

 

 

 

๓.  โครงการทุนกาวแรก คณะเทคนิคการแพทย  ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับ ทุนคาเลาเรียน ๑๐,๐๐๐  บาท           

ทุนสนับสนุนคาเรียนปรับพื้นฐาน ๑๙,๐๐๐ บาท และทุนคาหอพัก 1 ป โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจาย เปนคาแรกเขา 

๔,๐๐๐ บาท สําหรับคาใชจายอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๓.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ สายวิทย-คณิต 

๓.๒  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐ 

๓.๓  อายุไมเกิน ๒๖ ป 

๓.๔  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียรายแรง 

๓.๕  ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๓.๖  ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

๔.  โครงการทุนสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร  ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับทุนสนับสนุนคาเรียนปรับพื้นฐาน    

๕,๐๐๐ บาท และทุนคาหอพัก 1 ป โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจาย เปนคาแรกเขา ๔,๐๐๐ บาท สําหรับคาใชจายอ่ืนๆ 

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๔.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ทุกแผนการเรียน (สายศิลปสามารถสมัครได) 

๔.๒  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐ 

๔.๓  อายุไมเกิน ๒๖ ป 

๔.๔  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียรายแรง 

๔.๕  ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๔.๖  ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

๕.  โครงการทุนสนับสนุน สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ  ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับทุนสนับสนุนคา

เรียนปรับพื้นฐาน  ๒,๐๐๐ บาท และทุนคาหอพัก 1 ป โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจาย เปนคาแรกเขา ๔,๐๐๐ บาท 

สําหรับคาใชจายอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๓.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ทุกแผนการเรียน (สายศิลปสามารถสมัครได) 

๓.๒  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐ 

๓.๓  อายุไมเกิน ๒๖ ป 

๓.๔  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียรายแรง 

๓.๕  ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๓.๖  ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 

 

 



 

 

 

เง่ือนไขในการรับเขาศึกษา 

๑.    ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน       

เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอประจําปการศึกษา  ๒๕๖๕ และรายละเอียดแนบทายประกาศแลว จึงยื่นหลักฐาน

การสมัคร หากมีการตรวจสอบพบในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติประการใดประการหน่ึงตามที่ระบุไวในรายละเอียดของ

โครงการหรือหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษาตอ แมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม จะถือวาบุคคลน้ันหมดสิทธิ

การเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยเนช่ันในทันทีที่ตรวจพบ โดยผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆตอมหาวิทยาลัยมิได 

๒.    เม่ือผูสมัครชําระคาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐานแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือ

ตองการสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเนช่ันขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายทั้งหมดที่ไดชําระแลว ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

๓.    ขอมูล รายละเอียด ประกาศ ขอกําหนดตลอดจนระเบียบตางๆ อาจเปล่ียนแปลงได ตามที่มหาวิทยาลัยเนช่ันกําหนด

หรือเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

๔.    ผูผานการคัดเลือกตองยื่นหลักฐานการสมัครเขาศึกษาตอใหครบถวนกอนวันรายงานตัว กรณีที่ผูผานการคัดเลือกไม

มารายงานตัว หรือชําระคาลงทะเบียนเรียนและคาใชจายอ่ืนๆ ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยจะถือวาผูผานการ

คัดเลือกสละสิทธ์ิ 

๕.    ผูผานการคัดเลือกจะตองยื่นเรื่องแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรตามฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อยืนยันการ

เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเนช่ัน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ๖.    มหาวิทยาลัยเนช่ันขอสงวนสิทธ์ิในการปดรับสมัครในรอบถัดไปกรณีที่รับนิสิตไดครบตามจํานวนแลว              

 

กําหนดการเปดเรียน 

รายงานตัวเขาหอพัก ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เรียนเสริมพื้นฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

เปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  ภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ website www.admission-nation.info 

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ ๐๕๔-๒๖๕-๑๗๐ , ๐๘๒-๗๗๗-๕๔๓๔ 

   

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

                ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                                                           
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

                                อธิการบดี 

 


