1

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2562
.........................................
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยรั บสมัครนักเรียนที่ กําลังศึกษาชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สํ าเร็จ การศึ กษาชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรื อ
เทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 15 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 รอบที่ 1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 17
พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
1.2 ผู้ส มัครจะต้องชํา ระเงิน ค่า สมัครตามจํ า นวนสาขาวิช าที่เ ลือกสมั คร โดยชํา ระเงิน ผ่า นระบบ
PromptPay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking และ Counter Service ภายใน
เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
1.3 รอบที่ 2 ผู้ ส มั ครจะต้ องสมั ครผ่ า นเว็ บไซต์ https://entry.wu.ac.th/ ตั้ งแต่ วั นที่ วั น ที่ 1
มิถุนายน 2562 ถึง 19 มิถุนายน 2562
1.4 ผู้ส มัครจะต้องชํา ระเงิน ค่า สมัครตามจํ า นวนสาขาวิช าที่เ ลือกสมั คร โดยชํา ระเงิน ผ่า นระบบ
PromptPay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking และ Counter Service ภายใน
เวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2562
2. จํานวนรับเข้าศึกษาและเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือก
รับนักศึกษา จํานวน 15 คน โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5ภาคการศึกษาขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่า 3.20 และ
1.2 ผลการเรียนสะสมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษาขึ้นไปเท่ากับหรือมากว่า
3.50
หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
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3. เงื่อนไขวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
3.1 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีปัญหาทางสายตาที่อาจส่งผลต่อการ
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ในอนาคต
3.2 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
2. มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis)
หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมทั้ง
ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
3. เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
4. มีความผิดปกติในการได้ยิน หูหนวก หรือหูตึงแม้เพียงข้างใดข้างหนึ่ง โดยมีระดับของการ
ได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่ 500-2,000 Hz จากความผิดปกติทางประสาทการได้ยิน (sensory neural
hearing loss) ที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
5. โรค หรือความพิการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
โรคตรวจบางอย่างเพิ่มเติมได้
4. กําหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
รอบที่ 1
1. รับสมัคร และชําระเงินค่าสมัคร
2. ประกาศผล
3. ยืนยันสิทธิ์
รอบที่ 2
1. รับสมัคร และชําระเงินค่าสมัคร
2. ประกาศผล
3. ยืนยันสิทธิ์

กําหนดการ
วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
วันที่ 1-19 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
5. เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมี
คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย จะถื อ ว่ า การสมั ครครั้ ง นี้ เ ป็ น โมฆะและจะไม่ คื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการยืนยันสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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5.2 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กแล ะยื น ยั น สิ ท ธิ์ แ ล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศผ ล ทางเว็ บ ไซต์
https://entry.wu.ac.th\
5.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับสมัครรอบที่ 2 กรณีมีผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1
ครบถ้วนตามจํานวนรับนักศึกษาแล้ว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

