มท ๐๑
ติดรู ปผูส้ มัคร
(รู ปที่เก็บไว้ไม่เกิน
6 เดือน)

ใบสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ประจาปี การศึกษา 2563

เลือกแผนการเรียน
 แผน ก (วิทยานิ พนธ์)
 แผน ข (สารนิ พนธ์)

สาหรับเจ้าหน้าที่ ………………………………………..

รหัสนิ สติ
(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 ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิทธิ์
การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิ้น
เอกสารประกอบการสมัคร
❑รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 4 รูป
❑สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ฉบับ
❑ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 3 ฉบับ
❑ สาเนาใบแสดงผลการศึกษาและสาเนาใบปริญญา
บัตรที่สาเร็จการศึกษา จานวน 3 ฉบับ
❑หลักฐานอืน่ เช่น เปลีย่ นชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จานวน 3 ฉบับ
(ต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รบั รองสาเนาถูกต้อง

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

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล
สนามสอบ➢ ...........................................
** ส่งเอกสารทัง้ หมดตามที่อยู่มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ เท่านั้น (ที่อยู่หน้า 2 ) **

ระเบียบการรับสมัครนิ สติ ใหม่ระดับปริญญาโท
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครระดับปริญญาโท
1.เป็ นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำไม่ตำ่ กว่ำในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำน กพ. ให้
กำรรับรอง หรือ
2. เป็ นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรี และคำดว่ำจะสำเร็จกำรกำรศึกษำ ก่อนเปิ ดภำค
กำรศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำน กพ. ให้กำรรับรอง หรือ
3. ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำให้เข้ำศึกษำต่อได้ เป็ นกรณีพเิ ศษเฉพำะรำย และ
4. มีคุณสมบัตอิ น่ื ตำมทีม่ หำวิทยำลัยทัง้ หมด
หมำยเหตุ : กรณีทใ่ี ช้วฒ
ุ กิ ำรศึกษำทีส่ ำเร็จจำกต่ำงประเทศในกำรสมัครเรียน ให้เทียบวุฒกิ ำรศึกษำ จำก คณะกรรมกำรอุดมศึกษำก่อนดำเนินกำร
สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิ ดสอนระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท (สามารถสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี ) จานวนหน่ วยกิต 36 – 45 หน่ วยกิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

➢

สำขำบัญชีและกำรเงิน / สำขำกำรจัดกำรและกำรตลำด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

➢

สำขำบริหำรกำรศึกษำ / สำขำหลักสูตรและกำรสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ➢
หลักสูตรนิ ตศิ าสตรมหาบัณฑิต

➢

สำขำบริหำรงำนสำธำรณสุข
สำขำกฎหมำยมหำชน

*** เอกสารประกอบการสมัครเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบสมัครเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำโท
1 ฉบับ
ใบ บว 01.(เลือกแผนกำรเรียน)
1 ฉบับ
สำเนำบัตรประชำชน/สำเนำบัตรข้ำรำชกำร
3 ฉบับ
สำเนำทะเบียนบ้ำน
3 ฉบับ
สำเนำวุฒกิ ำรศึกษำทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ ระบุวนั ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ (ใบ รบ. , ใบปริญญำ และ transcript)
ถ่ำยสำเนำด้ำนหน้ำ – ด้ำนหลัง (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบประกำศนียบัตรทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 3 ฉบับ
กรณีเปลีย่ นชื่อ – นำมสกุล ให้แนบสำเนำใบเปลีย่ นชื่อ–นำมสกุล
3 ฉบับ
รูปถ่ำย 1 นิ้ว 4 รูป ชุดข้ำรำชกำร หรือ (ชุดสุภำพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขำว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ)
สำเนำใบนำฝำกเงินค่ำขึ้นทะเบียนนิสติ 4,000 บำท
กรณีผูส้ มัครเรียนทำงำนในหน่วยงำน อบต. อบจ. เทศบำล ขอหนังสือรับรองกำรปฏิบตั ิงำน
1 ฉบับ

ส่งเอกสารการสมัครเรียนทัง้ หมด
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
ตัดส่วนที่อยู่มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล เพือ่ ติดหน้าซองเอกสารสมัครเรียน 
กรุณาส่งถึง อาจารย์ บุญมาก กันหาสาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาโท)
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบล ลาดสวาย อาเภอ ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 088-7509481-82 (อ.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร) IDLINE : @westernonline
ฝ่ ายรับสมัครเรียนป.โท 02-5635252 กด 0 หรือ 088-2783844,063-2034480-84

บว.01

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
แบบฟอร์มเลือกแผนการศึกษา
เรียน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................... นามสกุล................................................................
รหัสนิสติ .................................................................................................... นิสติ ระดับ ❑ ปริญญาโท ❑ ปริญญาเอก
หลักสูตร …………………………………………………………………………….. สาขาวิชา............................................................................
มีความประสงค์ท่จี ะเลือกเรียน
❑ แผน ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
❑ แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้นาผลการเรียน (Transcripts) มาประกอบการเลือกแผนการศึกษาด้วย โดย
❑ มี (Transcripts) ประกอบการพิจารณา
❑ ไม่มี (Transcripts) ประกอบการพิจารณา
ลงชื่อ ............................................................................... นิสติ
(.............................................................................)

ความคิดเห็นของผูอ้ านวยการ
หลักสูตร ..................................................................................................................................................... พิจารณาแล้ว
❑ เห็นสมควรอนุมตั ิ
❑ ไม่เห็นสมควรอนุมตั ิ เพราะ .........................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................... ผูอ้ านวยการหลักสูตร
(................................................................)
ความคิดเห็นของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
❑ อนุมตั ิ
❑ ไม่อนุมตั ิ เพราะ ................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................... ผูอ้ านวยการหลักสูตร
(................................................................)

ใบแจงยอดการชําระเงิน

สําหรับนิสิต(1)

คาขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาโท

REF1.
REF2.

5 0 0 4 5
5 0 0 4 5

วันที_่ _________________________
ปการศึกษา____________________
ชื่อ-นามสกุล:__________________________________________________________
2563
คณะ:_________________________________________สาขาวิชา:_______________________________________________
สนามสอบ__________________________________เบอรโทรศัพท_____________________________________________

4,000 บาท

ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาโท

(สี่พันบาทถวน)
ลงชื่อผู้นาํ ฝาก__________________________________

ลงชื่อผูร้ ับเงิน__________________________________

ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ อ.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร

thamonwan.th@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

สีพ่ ันบาทถ้วน

หมายเหตุ
1. กรณีชําระเงินด้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการชําระเงินสมบูรณ์ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ตได้
2. แบบฟอร์มนี้นําไปชําระเงินได้ทเี ่ คานเตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขา
3. การชําระเงินจะสมบูรณ เมือ่ นิสิตได้ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ อ.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร
02-563-5252 กด 0 ,063-203-4480-84 และ 088-750-9481-82
@westernonline
thamonwan.th@western.ac.th

จํานวนเงิน(บาท)

4,000

______________________

ผู้รับเงิน

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

ตารางประมาณการคาใชจา ยตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
ที

หลักสูตร

หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร

ระยะเวลา
ในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบผ่อนช่าระรายเดือน และ ขั้นต่า
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 2563
ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (call center)

( ดร. บุญมาก กันหาสาย )
รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................
...................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .....................................................
*** ก่อนส่งไปรษณียถ์ ่ายหน้าซอง ยืนยันการสมัครที่

@westernonline ***

กรุณาส่ง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล
ดร.บุญมาก กันหาสาย
**** สมัครเรียนปริญญาโท****
4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบล ลาดสวาย อาเภอลาลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150
โทร. 085-2568844,088-7509481,088-7509482

