ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร
ประจําปการศีกษาที่ ๒๕๖๕
มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น มี ค วามประสงค เ ป ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเข า เป น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ เข า ศึ ก ษาในคณะทั น ตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร คณะบริหารธุรกิ จและรัฐประศาสนศาสตร และ ประกาศนียบัต รผูชวยพยาบาล
ตามรายละเอียดดังนี้
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. เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตร
กระทรวงศึ กษาธิ การให การรั บ รอง หรื อ นั ก เรี ย นที่ สํ าเร็ จ การศึ กษาจากต า งประเทศ โดยมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม(GPAX)
ไมนอยกวาหรือเทากั บ ๒.๐๐ ไมเคยตองโทษตามคํ าพิพ ากษาของศาล เวนแตกรณี โทษนั้นเกิด จากความผิด อันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
๒. เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหรื อ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท า สํ า หรั บ (ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรผูชวยฯ) จาก หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง หรือ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศไมเคย
ตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
๓. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเพื่อเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี
คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร
(๑) คณะทันตแพทยศาสตร
(๓) คณะพยาบาลศาสตร
(๔) คณะเทคนิคการแพทย
(๕) คณะสาธารณสุขศาสตร
(๖) สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ

จํานวนรับ
(คน)
๖๐
๑๒๐
๖๐
๔๐
๔๐

แผนการเรียน
วิทย-คณิต
ทุกแผนการเรียน
วิทย-คณิต
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

ระดับประกาศนียบัตร
คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร
(๑) ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

แผนการเรียน

๑๒๐

ทุกแผนการเรียน

๔. ผูสมัครจะตองมีสุ ขภาพสมบูรณแข็ง แรงและปราศจากโรคอาการของโรคหรื อความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
การปฎิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังตอไปนี้
๔.๑ มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเองและ/หรือผูอื่น รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเปน
อุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๔.๒ เปนโรคติดต อในระยะติด ตออันตราย ที่อาจเกิดอั นตรายตอตนเอง ตอผูป วย หรือสงผลใหเกิดความพิการอยาง
ถาวรตอการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๔.๓ เปนโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่ อาจเกิดอันตรายต อตนเอง ตอผูปวย และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
๔.๔ มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๔.๕ มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่ง คือ
๔.๕.๑ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว
๔.๕.๒ ระดับการมองเห็นในตาขางดี แยกวา ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐
๔.๖ มีความผิดปกติในการไดยิน คือ
๔.๖.๑ มีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 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 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไวที่ผูตรวจรางกายเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
๑. สมัครดวยตนเองที่ สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร มหาวิทยาลัยเนชั่น
ยื่นหลักฐานการสมัครไดทุกหลักสูตร
๒. สมัครออนไลน ไดที่ www.admission-nation.info
๓. สมัครผานแอพพลิเคชั่นไลน @nation_official

หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
๑. ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเขาศึกษา ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเนชั่น กรอกขอความที่ชัดเจน
สมบูรณ
๒. ใบรายงานผลการตรวจรางกาย ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเนชั่น “โดยแพทยผูไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมชั้น ๑ ของโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนเทานั้น” (ไมรับผลตรวจจากคลินิก)
๓. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ(ปพ.๑) และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๓ ฉบับ
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๓ ฉบับ
๕. รูปถายสีหนาตรงแตงกายชุดชุดสุภาพขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๖. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล(ถามี) และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๓ ฉบับ
๗. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๓ ฉบับ
ขั้นตอนการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
๑. ดาวนโหลด ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเขาศึกษา ใบรายงานผลการตรวจรางกาย พรอมหลักฐานสวนตัว
จํานวน ๓ ฉบับ
๒. เมื่อผูสมัครเตรียมเอกสารครบแลวใหนํามายื่น ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ในวันจันทร–ศุกร เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดย
ในชวงเวลาพรอมสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และทราบผลในวันที่มาสมัครทันที
๓. เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ผูสมัครตองชําระเงินคาแรกเขาตามตารางผานเคานเตอร
การเงินภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือผานเคานเตอรธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอรม
๔. ผูสอบผานการคัดเลือกและชําระเงินคาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียนนิสิต / คาเรียนปรับพื้นฐานแลว ใหรอหนังสือแจง
กําหนดการรายงานตัวเขาหอพัก และคาตารางคาใชจายโดยทางมหาวิทยาลัยฯ จัดสงใหทางไปรษณีย
๕. ตารางชําระคาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียนนิสิต / คาเรียนปรับพื้นฐาน / คาประกันการเขาศึกษา ดังนี้
คาสมัครเรียน
คาขึ้น
คาปรับพื้นฐาน คาประกันการ
รวม
คณะ
ทะเบียน
เขาศึกษา
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
๕๐๐
๓,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
ทางอากาศ
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๕๐๐
(สามารถขอแบบฟอรมการชํา ระเงิ นไดที่ สํานั กประชาสัม พันธและรับสมัคร มหาวิ ทยาลั ยเนชั่ น หรื อดาวนโหลดที่ www.admission-nation.info )
โทรศัพท ๐๕๔-๒๖๕-๑๗๐ , ๐๘๒-๗๗๗-๕๔๓๔

๖. ผูสมัครตองชําระคาลงทะเบียนเรียนตามกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ

เอกสารแนบทายประกาศ
หลักสูตรที่เปดรับสมัครรายละเอียดคาใชจาย
๑.
คณะทันตแพทยศาสตร
สถานที่ศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
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 เมื่อแรกเขาพัก 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) คาน้ํา 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 ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายเกี่ยวกับ
วัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเปนคาใชจาย ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบง
ชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตตองชําระรายการ คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน ๓๙,๐๐๐ บาท รวมกับคาประกันการเขา
ศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป นเงิ น ๑๓๙,๐๐๐ บาท (-หนึ่ง แสนสามหมื่นเก าพั นบาทถ วน-) ในวั นที่ สอบขอเขี ยนและสอบ
สัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซึ่งมี คุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืม
คาเลาเรียนไมเกินปละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท ดังนั้น นิสิตจะตองชําระสวนตางคาลงทะเบียน
เรียนเปนจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (นิสิตตองเปนผูชําระสวนตางของคาลงทะเบียนเรียน
เปนจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาทตอภาคการศึกษา) เมื่อชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเรียนแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

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 เมื่อแรกเขาพัก 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) คาน้ํา 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 (-สามหมื่นเกา
พันบาทถวน-) ในวันที่สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ ๙๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิต
ต องเป นผู ชํ าระส วนต างของค าลงทะเบี ย นเรี ย นเป นจํ านวนเงิ น ๔๕,๐๐๐ บาทต อภาคการศึ กษา) เมื่ อชํ าระค า สมั ค รเรี ย น
คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.

คณะเทคนิคการแพทย
สถานที่ศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
คาใชจายสําหรับการลงทะเบียน
(๑)
คาลงทะเบียน (๔ ป) ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ป
รวม ๔ ป เปนเงิน
(๒)
คาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐาน
รวมทั้งหมด
คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ ๕ คน
(๑)
คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ
(๒)
คาหอพัก (๔ ป) ๑๕,๐๐๐ บาท/ป/คน
รวม ๔ ป เปนเงิน
รวมทั้งหมด

๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓,๐๐๐ บาท
๔๒๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๖๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ (๑) คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท
(๒) คาน้ํา 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 (-สองหมื่นสาม
พันบาทถวน-) ในวันที่สอบสัมภาษณ “กรณีผานการคัดเลือก” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุน
กูยื ม เพื่ อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และมี ความประสงคข อกูเ งิ นจากกองทุนกู ยืม เพื่อการศึ กษานั้น กองทุนกู ยืม เพื่อการศึ กษาได
กําหนดใหกูยืมคาเลาเรียนไมเกินปละ ๙๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิตจะตองเปนผูชําระสวนตาง
ของคาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐บาทตอภาคการศึกษา) เมื่อชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจน
ชําระคาใชจาย ในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการ
คืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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 เมื่อแรกเขาพัก 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) คาน้ํา 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” และนิสิตที่ผานคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืม
คาเลาเรียนไมเกินปละ ๙๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิตจะไมตองชําระสวนตางของคาลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติม เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหกูยืมเงินคาลงทะเบียนเรียนไดเต็มจํานวน) เมื่อชําระคาสมัครเรียน

คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจาย ในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณีใด 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 เมื่อแรกเขาพัก 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) คาน้ํา 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) ในวันที่ส อบสั มภาษณ “กรณีผ านการคั ด เลื อก” และนิสิ ตที่ ผานคั ดเลื อกซึ่ง มีคุ ณสมบัติ ครบถ วนตามประกาศกองทุนกูยื มเพื่ อ
การศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงคขอกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาไดกําหนดใหกูยืม
คาเลาเรียนไมเกินปละ ๖๐,๐๐๐ บาท และคาครองชีพไมเกินปละ ๓๖,๐๐๐ บาท (นิสิตจะไมตองชําระสวนตางของคาลงทะเบียน
เรี ยนเพิ่ม เติ ม เนื่องจากกองทุ นเงิ นใหกูยื มเพื่อการศึกษาใหกูยื มเงิ นค าลงทะเบี ย นเรีย นได เต็ ม จํานวน) เมื่ อชําระค าสมัค รเรี ย น
คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจาย ในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือ ตองการสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณีใด 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 เมื่อแรกเขาพัก 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) คาน้ํา คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ คาใชจายเพื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนจํานวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปน
รายภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิต ตองชํ าระรายการค าสมัค รเรีย น คาลงทะเบีย นเรีย นครั้ง ที่ ๑ คาหอพักรายภาคการศึกษา ในวั นที่ สอบสั มภาษณ
“กรณี ผานการคัด เลือก” และไมส ามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุ นเงินใหกูยื มเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ได เนื่องจากไมเข า
หลักเกณฑของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เมื่อชําระคาสมัค รเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการทุนการศึกษา
เปดรับสมัครรอบแรกระหวางวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
- โครงการทุนชอดอกปบ (สําหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร)
- โครงการทุนกาวแรก คณะพยาบาลศาสตร (สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร)
- โครงการทุนกาวแรก คณะเทคนิคการแพทย (สําหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย)
- โครงการทุนสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร
- โครงการทุนสนับสนุน สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ
๑. โครงการนิสิตทุนชอดอกปบ คณะทันตแพทยศาสตร (ทุนใหเปลา) ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับทุนคาเลาเรียน
๖๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร และทุนคาหอพัก 1 ป โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจายเมื่อไดรับทุนชอดอกปบ เปนคา
แรกเขา ๑๓๙,๐๐๐ บาท สําหรับคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวนการรับ ๖๐ ทุน
คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ผูสําเร็จจาก
โรงเรียนหรือ หลักสูตรนานาชาติตองสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร เกรด ๑๒ มีผลสอบ IGCSE/GCSE ๕ วิชา หรือผลสอบIB
STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรเขารับศึกษา
๑.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
๑.๒.๑ นักเรียน ม.๖ สายสามัญ GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๗๕ และเกรดเฉลี่ยรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีองคประกอบของรายวิชาดังนี้
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
สําหรับคาใชจายอื่นๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ทุกแผนการเรียน (สายศิลปสามารถสมัครได)
๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐
๒.๓ สวนสูงไมนอยกวา ๑๕๕ เซนติเมตร น้ําหนักตองไมนอยกวา ๔๐
๒.๔ อายุไมเกิน ๒๖ ป
๒.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียรายแรง
๒.๖ ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๒.๗ ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนชั่น

๓. โครงการทุ นก าวแรก คณะเทคนิ ค การแพทย ผู ที่ ผ านการคั ด เลื อกจะได รั บ ทุ นค าเล าเรี ย น ๑๐,๐๐๐ บาท
ทุนสนับสนุนคาเรียนปรับพื้นฐาน ๑๙,๐๐๐ บาท และทุนคาหอพัก 1 ป โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจาย เปนคาแรกเขา
๔,๐๐๐ บาท สําหรับคาใชจายอื่นๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูสมัคร
๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สายวิทย-คณิต
๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐
๓.๓ อายุไมเกิน ๒๖ ป
๓.๔ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียรายแรง
๓.๕ ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๓.๖ ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนชั่น
๔. โครงการทุ นสนั บ สนุ น คณะสาธารณสุข ศาสตร ผู ที่ผ านการคั ด เลือกจะได รั บ ทุ นสนั บ สนุ นค าเรีย นปรั บ พื้ นฐาน
๕,๐๐๐ บาท และทุนคาหอพัก 1 ป โดยผูผานการคัดเลือกตองชําระคาใชจาย เปนคาแรกเขา ๔,๐๐๐ บาท สําหรับคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูสมัคร
๔.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ทุกแผนการเรียน (สายศิลปสามารถสมัครได)
๔.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐
๔.๓ อายุไมเกิน ๒๖ ป
๔.๔ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียรายแรง
๔.๕ ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๔.๖ ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนชั่น
๕. โครงการทุนสนับสนุน สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับทุนสนับสนุนคา
เรียนปรับพื้นฐาน ๒,๐๐๐ บาท และทุนค าหอพั ก 1 ป โดยผู ผานการคัดเลือกตองชําระคาใช จาย เปนคาแรกเข า ๔,๐๐๐ บาท
สําหรับคาใชจายอื่นๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูสมัคร
๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ทุกแผนการเรียน (สายศิลปสามารถสมัครได)
๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ๔ เทอม ไมนอยกวา ๒.๒๐
๓.๓ อายุไมเกิน ๒๖ ป
๓.๔ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียรายแรง
๓.๕ ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๓.๖ ผานการตรวจรางกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนชั่น

เงื่อนไขในการรับเขาศึกษา
๑. ผู ส มั ค รต องตรวจสอบด วยตนเองว ามี คุ ณสมบั ติ ค รบถ วนทุ กประการ เป นไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ และรายละเอียดแนบทายประกาศแลว จึงยื่นหลักฐาน
การสมัคร หากมีการตรวจสอบพบในภายหลั งวา ผูส มัครขาดคุณสมบัติ ประการใดประการหนึ่งตามที่ ระบุ ไวใ นรายละเอีย ดของ
โครงการหรือหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษาตอ แมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม จะถือวาบุคคลนั้นหมดสิทธิ
การเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยเนชั่นในทันทีที่ตรวจพบ โดยผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆตอมหาวิทยาลัยมิได
๒. เมื่อผูสมัครชําระคาสมัครเรียน / คาขึ้นทะเบียน / คาเรียนปรับพื้นฐานแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือ
ตองการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเนชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายทั้งหมดที่ไดชําระแลว ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
๓. ขอมูล รายละเอียด ประกาศ ขอกําหนดตลอดจนระเบียบตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงได ตามที่มหาวิทยาลัย เนชั่นกําหนด
หรือเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
๔. ผูผานการคัดเลือกตองยื่นหลักฐานการสมัครเขาศึกษาตอใหครบถวนกอนวันรายงานตัว กรณีที่ผูผานการคัดเลือกไม
มารายงานตัว หรือชําระคาลงทะเบียนเรียนและคาใชจายอื่นๆ ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยจะถือวาผูผานการ
คัดเลือกสละสิทธิ์
๕. ผูผานการคัดเลือกจะตองยื่นเรื่องแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรตามฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อยืนยันการ
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๖. มหาวิทยาลัยเนชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับสมัครในรอบถัดไปกรณีที่รับนิสิตไดครบตามจํานวนแลว
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

