มท ๐๑
ติดรู ปผูส้ มัคร
(รู ปที่เก็บไว้ไม่เกิน
6 เดือน)

ใบสมัครเข้าศึกษา

1 นิ้ว

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจาปี การศึกษา 2561

สาหรับเจ้าหน้าที่ ………………………………………………….
(กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจง)

รหัสนิ สติ

สมัครศึกษาเข้าคณะ / หลักสูตร.......................................................สาขาวิชา..............................................................
1.  นาย  นาง  นางสาว  อืน่ ๆ.........................ชื่อ.......................................................สกุล..................................................
2.  Mr.  Mrs. Miss .........................................................................Surname.......................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง...........................................................
เชื้อชาติ.................สัญชาติ................ศาสนา...................วัน/เดือน/ปี เกิด........................อายุ................เกิดที่จงั หวัด......................................
สถานภาพ................................................... จานวนพี่นอ้ งทัง้ หมด..........................คน จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษาอยู่..............................คน
3. ที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่..............ซอย....................ถนน................................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์บา้ น ...........................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................................E-MAIL..................................................................................................
4. สถานที่ทางาน...................................................................................................ตาแหน่ ง....................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................................................................................
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ......................................................................แผนก/สาขา............................................................................
สถานที่จบการศึกษา ..............................................................................ปี ท่สี าเร็จการศึกษา.............................เกรดเฉลี่ยสะสม...................
6. ชื่อ-สกุล บิดา....................................................................................................... สถานภาพ มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
หย่าร้าง
ที่อยู่ปจั จุบนั .................................................................................................................... โทรศัพท์...............................................................
7.ชื่อ-สกุล มารดา ................................................................................................... สถานภาพ มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
หย่าร้าง
ที่อยู่ปจั จุบนั ................................................................................................................... โทรศัพท์...............................................................
8.กรณี ฉุกเฉิ นติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ............................................................ ความสัมพันธ์..................... โทรศัพท์........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ และข้อความข้างต้นเป็ นจริง
ทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือ ฝ่ าฝื นระเบียบการคัดเลือกหรือข้อความข้างต้นไม่เป็ นความจริง ข้าพเจ้ายิน ยอมให้ตดั สิทธิ์
การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิ้น
เอกสารประกอบการสมัคร
❑รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 4 รูป
❑สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ฉบับ
❑ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 3 ฉบับ
❑ สาเนาใบแสดงผลการศึกษาและสาเนาใบประกาศนียบัตรที่
สาเร็จการศึกษา จานวน 3 ฉบับ
❑หลักฐานอืน่ เช่น เปลีย่ นชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จานวน 3 ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รบั รองสาเนาถูกต้องด้วยและให้
ถ่ายขนาด A4 เท่านั้น
** ส่งเอกสารทัง้ หมดตามที่อยู่มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ เท่านั้น (ที่อยู่หน้า 2 ) **

ลงชื่อ.........................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................................)
สมัครวันที่ .........../.........../............

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล(ส่วนกลาง)
สนามสอบ➢ ...................................................

ระเบียบการรับสมัครนิ สติ ใหม่ระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติของผูส้ มัครระดับปริญญาตรี
1.สำเร็จกำรศึกษำไม่ตำ่ กว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)หรือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ เทียบเท่ำ หรือ
2. สำเร็จกำรศึกษำไม่ตำ่ กว่ำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำ หรือเป็ นผูท้ ก่ี ำลังศึกษำหรือเคยศึกษำขัน้ ปริญญำ ตรีจำก
สถำบันอุดมศึกษำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศทีก่ ระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง หรือ
3. ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกสถำบันอุดมศึกษำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศทีก่ ระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง
4. กรณีทใ่ี ช้วฒ
ุ กิ ำรศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้เทียบวุฒกิ ำรศึกษำ ให้ดำเนินกำรขอใบเทียบระดับควำมรูท้ ก่ี ระทรวงศึกษำธิกำรก่อนสมัคร
5. ไม่เป็ นผูม้ โี รคติดต่อร้ำยแรง โรคทีส่ งั คมรังเกียจ หรือโรคทีเ่ บียดเบียนอันเป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
6. ไม่เป็ นผูม้ คี วำมประพฤติเสือ่ มเสีย หรือถูกไล่ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใดมำก่อน
7. เป็ นผูม้ ภี ูมลิ ำเนำทีท่ ำงสถำบันสำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำ

หลักสูตรที่เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จานวน 120หน่ วยกิต)
สำขำกำรบัญชี / สำขำกำรจัดกำรทัวไป
่ / สำขำกำรตลำด / สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรบัณฑิต (จานวน 120 หน่ วยกิต)
สำขำ กำรปกครองท้องถิน่
หลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิต (จานวน 132 หน่ วยกิต)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จานวน 139 หน่ วยกิต)
สำขำสำธำรณสุขชุมชน

*** เอกสารประกอบการสมัครเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ***
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ใบสมัครเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
1
สำเนำบัตรประชำชน//สำเนำบัตรข้ำรำชกำร(ถ้ำมี)
3
สำเนำทะเบียนบ้ำน
3
สำเนำวุฒกิ ำรศึกษำทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ ระบุวนั ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
(ใบ รบ. หรือ ใบปริญญำ หรือ transcript) ถ่ำยสำเนำด้ำนหน้ำ – ด้ำนหลัง (ถ้ำมี)
และแนบสำเนำใบประกำศนียบัตรทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
3
กรณีเปลีย่ นชื่อ – นำมสกุล ให้แนบสำเนำใบเปลีย่ นชื่อ–นำมสกุล
3
ใบคำร้องขอเทียบโอน (สำหรับผูท้ ม่ี คี วำมประสงค์จะเทียบโอน)
1
รูปถ่ำย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภำพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขำว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ)
สำเนำใบนำฝำกเงินค่ำขึ้นทะเบียนนิสติ 3,500 บำท
กรณีผูส้ มัครเรียนทำงำนในหน่วยงำน อบต. อบจ. เทศบำล ขอหนังสือรับรองกำรปฏิบตั ิงำน

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1 ฉบับ

ส่งเอกสารการสมัครเรียนทัง้ หมด
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
 ตัดส่วนที่อยู่มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
์ วิทยาเขตวัชรพล เพือ่ ติดหน้าซองเอกสารสมัครเรียน 

กรุณาส่งถึง ดร. บุญมาก กันหาสาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาตรี)
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบล ลาดสวาย อาเภอ ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 088-7509481-82 (อ.เพลินพิศ สุธี) IDLINE : @westernonline
ฝ่ ายรับสมัครเรียนป.ตรี 02-5635252 กด 0 หรือ 088-2783844,063-2034480-84

ใบแจงยอดการชําระเงิน

สําหรับนิสิต(1)
REF1.
REF2.

คาขึน้ ทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี

5 0 0 4 5
5 0 0 4 5

วันที_่ _________________________
ปการศึกษา____________________
ชื่อ-นามสกุล:__________________________________________________________
2561
คณะ:_________________________________________สาขาวิชา:_______________________________________________
สนามสอบ__________________________________เบอรโทรศัพท_____________________________________________

3,500 บาท

ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี

(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อผู้นําฝาก__________________________________

ลงชื่อผู้รับเงิน__________________________________

ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ อ.เพลินพิศ สุธี

ploenpit.su@western.ac.th
02-563-5252 กด 0 ,063-203-4480-84 และ 088-750-9481-82
@westernonline
*หลักฐานการชําระเงินถ่ายสําเนาพร้อมแนบกับเอกสารการสมัครเรียน

เพื่อเข้าบัญชี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

REF2.

5 0 0 4 5

สําหรับธนาคาร(2)

ธ.ไทยพาณิชย์ (Service Code: 468‐0‐43705‐3)

ปีการศึกษา____________________วันที่____________________________

ธ.กรุงไทย (Service Code: 8602)

ชื่อ-สกุล_______________________________________________________

ธ.กสิกรไทย (Service Code: 523-1-00500-7)/
COMCODE 80207
**ธนาคารฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระเงิน**
หมายเลขเช็ค

เงินสด

เช็ควันที่

คณะ-สาขา_______________________สนามสอบ____________________
เบอร์โทรศัพท์_______________________________________
ธนาคาร/สาขา

สามพันห้าร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ
1. กรณีชําระเงินด้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการชําระเงินสมบูรณ์ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ตได้
2. แบบฟอร์มนี้นําไปชําระเงินได้ทเี ่ คานเตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขา
3. การชําระเงินจะสมบูรณ์ เมือ่ นิสิตได้ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ อ.เพลินพิศ สุธี
02-563-5252 กด 0 ,063-203-4480-84 และ 088-750-9481-82
@westernonline
ploenpit.su@western.ac.th

จํานวนเงิน(บาท)

3,500

______________________

ผู้รับเงิน

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตวัชรพล เลขที ่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ปรัปบรุง ณ 09/08/61

มท.๑๕

คำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำจำกสถำบันอื่นหรือมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
เขียนที่ ................................................................................................
วันที่ ............................... เดือน............................พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................... นามสกุล.............................................................
รหัสประจาตัวนิสิต............................................................ เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................
คณะ..............................................................................หลักสูตร........................................................... ...................................
สาขาวิชา.................................................เป็นนิสิต/นักศึกษาจากถาบันเดิม คือ ......................................................................
ระดับคะแนนเฉลี่ย.................................. เบอร์โทรศัพท์.................................................................กลุ่ม/ศู นย์.........................
เหตุผลของกำรขอเทียบโอนรำยวิชำ และหน่วยกิต เนื่องจำก
เข้าศึกษาเป็นนิสิตใหม่ หลักสูตร ........................................................... สาขาวิชา....................................................
ผลการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์ พ้นสภาพการศึกษาเมื่อภาคเรียนที่.....................................ปี การศึกษา...........................
หลักสูตร/สาขาวิชาเดิม ..............................................................................................................................................
ย้ายคณะ/ย้ายสาขา จากหลักสูตร ...........................................................................สาขาวิชา..................................
เป็นหลักสูตร............................................................................สาขาวิชา..................................
อื่นๆ........................................................................................................................ ...................................................
โดยขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จากสถาบันเดิมตั้งแต่ได้ออกจากสถาบันเมื่อวันที่ ..............เดือน.................พ.ศ............
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบพิจารณา ดังนี้
ใบแสดงผลการเรียน จานวน ........................................... ฉบับ
คาอธิบายรายวิชาที่จะนามาขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต จานวน ...................... ชุด
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ.................................................................................นิสิต
(..........................................................................)
วันที่ .......................... เดือน..................................... พ.ศ..................
หมำยเหตุ..........................................................................

ลงชื่อรับ ...........................................วิทยำเขตวัชรพล
ว.ด.ปที่ส่งคณะ ..........................................................

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
ที

หลักสูตร

หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร

ระยะเวลา
ในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และ แบบช่าระเงินขั้นต่า
ตลอดหลักสูตร
ต่อเดือน
ขั้นต่า 20 %

ระดับปริญญาตรี (ระบบการศึกษาทางไกล)

และค่าธรรมเนียม

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี,สาขาการจัดการทั่วไป
สาขาการตลาด,สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ,สาขาอุตสาหกรรมบริการ)
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา

120

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา

120

3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา

132

4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา

139

36
24

144,000.00
96,000.00

4,000.00
4,000.00

1,300
1,300

36
24

144,000.00
96,000.00

4,000.00
4,000.00

1,300
1,300

36
30

162,000.00
135,000.00

4,500.00
4,500.00

1,400
1,400

36
30

198,000.00
165,000.00

5,500.00
5,500.00

1,600
1,600

ระดับปริญญาโท (ระบบการศึกษาทางไกล)

ขั้นต่า 20 %

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีและการเงิน,สาขาการจัดการและการตลาด)
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
สาหรับผู้ทตี่ ้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

36
36
39
42

14
14
24
24

140,000.00
140,000.00
140,000.00
230,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

สาหรับผู้ที่ ไม่ต้องการ ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

39

24

140,000.00

10,000.00

4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

39

24

140,000.00

10,000.00

5 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน

39

24

168,000.00

12,000.00

6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานสาธารณสุข

39

14

168,000.00

12,000.00

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,400
3,400

ระดับปริญญาเอก (ระบบภาคปกติ)

เทอม 1 (5เดือน)

เทอม 2 (4เดือน)

เทอม 3 (3เดือน)

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

555,000.00

ช่าระรายเดือน/เทอม

11,000

15,000

18,340

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

555,000.00

ช่าระรายเดือน/เทอม

11,000

15,000

18,340

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

555,000.00

ช่าระรายเดือน/เทอม

11,000

15,000

18,340

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

555,000.00

ช่าระรายเดือน/เทอม

11,000

15,000

18,340

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

555,000.00

ช่าระรายเดือน/เทอม

11,000

15,000

18,340

ข้อมูล ณ วันที 1 มิถุนายน 2561
ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (call center)

( ดร. บุญมาก กันหาสาย )
รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................
...................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .....................................................

กรุ ณาส่ง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล
อ.บุญมาก กันหาสาย
**** สมัครเรี ยนปริ ญญาตรี ****
4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบล ลาดสวาย อาเภอลาลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณี ย ์ 12150

