มท ๐๑

ใบสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจาปี การศึกษา 2559

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

(กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจง)

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

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

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล
สนามสอบ ..........................................

คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
ระดับปริญญาตรี
1.สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ
2. สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูท้ ก่ี าลังศึกษาหรือเคยศึกษาขัน้ ปริญญา ตรีจาก
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4. กรณีทใ่ี ช้วฒ
ุ กิ ารศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒกิ ารศึกษา ให้ดาเนินการขอใบเทียบระดับความรูท้ ก่ี ระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

หลักสูตรที่เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จานวน 120หน่ วยกิต)
สาขาการบัญชี / สาขาการจัดการทัวไป
่ / สาขาการตลาด / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรบัณฑิต (จานวน 120 หน่ วยกิต)
สาขา การปกครองท้องถิน่
หลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิต (จานวน 132 หน่ วยกิต)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จานวน 139 หน่ วยกิต)
สาขาสาธารณสุขชุมชน

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

ใบสมัครเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาเนาบัตรประชาชน//สาเนาบัตรข้าราชการ(ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาวุฒกิ ารศึกษาทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ ระบุวนั ทีส่ าเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. หรือ ใบปริญญา หรือ transcript) ถ่ายสาเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี)
และแนบสาเนาใบประกาศนียบัตรทีส่ าเร็จการศึกษา
5. กรณีเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล ให้แนบสาเนาใบเปลีย่ นชื่อ–นามสกุล
6. ใบคาร้องขอเทียบโอน (สาหรับผูท้ ม่ี คี วามประสงค์จะเทียบโอน)

1 ฉบับ
3 ฉบับ
3 ฉบับ

3 ฉบับ
3 ฉบับ
1 ฉบับ

*ผูส้ มัครทีเ่ คยศึกษาจากสถาบันอืน่ ต้องการเทียบโอน ผูส้ มัครต้องขอทรานสคิปจากสถาบันเดิมพร้อมทัง้ แนบเอกสารคาอธิบายรายวิช าเพือ่ ประกอบการเทียบโอน*

7. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
8. สาเนาใบนาฝากเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสติ 3,500 บาท
9. กรณีผูส้ มัครเรียนทางานในหน่วยงาน อบต. อบจ. เทศบาล ขอหนังสือรับรองการปฏิบตั ิงาน

1 ฉบับ

ส่งเอกสารการสมัครเรียนทัง้ หมด
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง อาจารย์ บุญมาก กันหาสาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาตรี)
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบล ลาดสวาย อาเภอ ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 088-7509481 (อ.เพลินพิศ สุธี) ฝ่ ายรับสมัครเรียนป.ตรี หรือ 088-2783844,090-5528393

