
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ วิทยาเขตวชัรพล(ส่วนกลาง) 

สนามสอบ➢ ................................................... 

                                                                                                                             มท ๐๑ 

 

ใบสมคัรเขา้ศึกษา 

หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี

                                         ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
                                                              (กรณุากรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจง) 

 

       สมคัรศึกษาเขา้        หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ     สาขาวิชา        สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

1.  นาย  นาง  นางสาว  อืน่ๆ.........................ช่ือ.......................................................สกลุ.................................................. 

2.  Mr.  Mrs. Miss .........................................................................Surname....................................................................... 

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน                                                              หนังสอืเดินทาง........................................................... 

     เช้ือชาติ.................สญัชาติ................ศาสนา...................วนั/เดือน/ปีเกดิ........................อายุ................เกดิท่ีจงัหวดั...................................... 

     สถานภาพ................................................... จ านวนพี่นอ้งทัง้หมด..........................คน จ านวนพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู่..............................คน 

3. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้เลขที่.....................หมู่..............ซอย....................ถนน................................แขวง/ต าบล...................................... 

เขต/อ าเภอ.........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัทบ์า้น ........................................... 

โทรศพัทมื์อถอื............................................................................E-MAIL.................................................................................................. 

4. สถานท่ีท างาน...................................................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 

ท่ีอยู่........................................................................................................................................................................................................... 

5. วฒุิการศึกษาท่ีใชส้มคัร ......................................................................แผนก/สาขา............................................................................ 

สถานท่ีจบการศึกษา ..............................................................................ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา.............................เกรดเฉลี่ยสะสม................... 

6. ช่ือ-สกลุ บิดา................................................................... .................................... สถานภาพ  มีชีวิต    ถงึแก่กรรม    หย่ารา้ง  

ท่ีอยู่ปจัจุบนั.................................................................. .................................................. โทรศพัท.์.............................................................. 

7.ช่ือ-สกลุ มารดา ................................................................................................... สถานภาพ   มีชีวิต    ถงึแก่กรรม    หย่ารา้ง  

ท่ีอยู่ปจัจุบนั................................................................................................................... โทรศพัท.์.............................................................. 

8.กรณีฉุกเฉินติดต่อ ช่ือ-นามสกลุ ............................................................ ความสมัพนัธ.์.................... โทรศพัท.์....................................... 

       ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า เป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบการคดัเลอืกของ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ และขอ้ความขา้งตน้เป็นจริง  

ทุกประการ หากขา้พเจา้ขาดคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ ฝ่าฝืนระเบียบการคดัเลอืกหรือขอ้ความขา้งตน้ไม่เป็นความจริง ขา้พเจา้ยินยอมใหต้ดัสทิธิ์

การเขา้ศึกษาต่อโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิ้น 

 

                                                                                      ลงช่ือ.........................................................ผูส้มคัร 

                                                                                     (..........................................................................) 

                                                                                     สมคัรวนัท่ี .........../.........../............ 

 

 

 

เอกสารประกอบการสมคัร 

❑รูปถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน 4 รูป 

❑ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน 3 ฉบบั 

❑ ส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวน 3 ฉบบั 

❑ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาและส าเนาใบประกาศนียบตัรที่                 

ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 ฉบบั 

❑หลกัฐานอื่น เช่น เปลีย่นช่ือ-สกุล(ถา้ม)ี จ านวน 3 ฉบบั 

ส าเนาเอกสารทุกฉบบัใหร้บัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ยและให ้

ถ่ายขนาด A4 เท่านั้น 

 

ติดรูปผูส้มคัร 
(รูปท่ีเก็บไวไ้ม่เกิน  

6  เดือน) 
 

           1 น้ิว 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี …………………………………………………. 

รหสันิสติ  

** ส่งเอกสารท ัง้หมดตามที่อยู่มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์เท่านั้น (ที่อยู่หนา้ 2 ) ** 



 
ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 
         ชื่อหลักสตูร / ปริญญา 
 ภาษาไทย     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
                           วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจ)  
          ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering 
            Bachelor of Engineering (Survey Engineering)    
                                               

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเท่า หรือ 
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลงัศึกษาหรือเคยศึกษาข้ันปริญญา  ตรีจาก    
สถาบันอุดมศึกษาท้ัง ในประเทศและต่างประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
4. กรณีทีใ่ช้วุฒิการศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนสมัคร 
5. ไม่เป็นผูม้ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. ไม่เป็นผูม้ีความประพฤตเิสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน 
7. เป็นผู้มีภมูิลำเนาท่ีทางสถาบันสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา  

 
ระยะเวลาในการศึกษา / ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 

หน่วยกิต 
ระยะเวลาใน
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

เหมาจ่ายตลอด
หลักสตูร 

แบ่งชำระ 
ต่อเดือน 

ขั้นต่ำ 20 % 
(รวมค่าธรรมเนียม) 

กรณผีู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

132 
3-4 ปี 280,000 

6,666.67  
(42 เดือน) 1,833.33 

กรณผีู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
 ปวส. หรือ อนุปริญญา / ป.ตร ี 2-3 ปี 210,000 

7,000 
(30 เดือน) 1,900 

 
วันเปิดภาคเรียน 
วันเสาร์ที่  1  สิงหาคม 2563 (รับสมัครตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 
จำนวนรับ 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จำนวน 50 คน 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา / ป.ตรี จำนวน 50 คน 
 

 
 
 



ขั้นตอนการสมัคร 
ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเรียนที่เว็บไซต์ https://www.western.ac.th 
สั่งพิมพ์ใบสมัครเรียน เอกสาร จำนวน 2 ฉบับ 
1)  ใบสมัครเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
2)  ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครเรียนแรกเข้า จำนวน 3,500 บาท  

 
*** เอกสารประกอบการสมัครเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ***  

1. สำเนาบัตรประชาชน//สำเนาบตัรข้าราชการ(ถ้าม)ี       3  ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบา้น           3  ฉบับ 
3. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวนัที่สำเร็จการศึกษา 

(ใบ รบ. หรือ ใบปริญญา หรือ transcript)   ถ่ายสำเนาด้านหนา้ – ด้านหลัง (ถ้าม)ี  
และแนบสำเนาใบประกาศนยีบตัรที่สำเร็จการศึกษา     3  ฉบับ 

4. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกลุ                          3  ฉบับ 
5. ใบคำร้องขอเทียบโอน (สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเทียบโอน)    1  ฉบับ 
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) 
7. สำเนาใบนำฝากเงินค่าขึ้นทะเบยีนนิสติ 3,500 บาท 

 
ผลการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
          เมื่อทางมหาวิทยาลัยพจิารณาใบสมัครรวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตแลว้ จะแจ้งโทรแจ้งผลการสมัคร ผลการเทียบโอนหน่วย
กิต และค่าใช้จา่ยให้นักศึกษาทราบ  เพื่อเตรียมตัวในการชำระค่าลงทะเบียนในลำดับต่อไป 
 
 
 

ส่งเอกสารการสมัครเรียนทั้งหมด 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน 
 

กรุณาส่งถึง ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาตรี)        
เลขที ่461 ซอยกรุงธนบุรี4 แยก9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

โทรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ โทร.089-1265838 

https://www.western.ac.th/


ปการศึกษา____2563____ชื่อ-นามสกุล:__________________________________________________________

คณะ:_________________________________________สาขาวชิา:_______________________________________________

สนามสอบ__________________________________เบอรโทรศพัท_____________________________________________

     

ส่งหลักฐานการชาํระเงินมาที่ อ.เพลินพิศ สุธี 
 ploenpit.su@western.ac.th     02-563-5252 กด 0 ,063-203-4480-84 และ 088-750-9481-82

เพ่ือเข้าบัญชี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น REF2.                                         สําหรับธนาคาร(2)

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

         ธ.กรุงไทย (Service Code: 8602) 

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

**ธนาคารฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระเงิน** 

ปีการศึกษา____________________วันท่ี____________________________ 

ชื่อ-สกุล_______________________________________________________

คณะ-สาขา_______________________สนามสอบ____________________

เบอร์โทรศัพท์_______________________________________ 

หมายเลขเช็ค เช็ควันที่ ธนาคาร/สาขา จํานวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ
1. กรณีชําระเงินด ้วยเชค็ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการชําระเงินสมบูรณ์ เมือ่ธนาคารเรียกเกบ็เงนิตามเช็ตได ้
2. แบบฟอร์มนี้นําไปชําระเงินได ้ทีเ่คานเตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขา
3. การชําระเงินจะสมบูรณ์ เมือ่นิสิตได้ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่  อ.เพลินพิศ สุธี

   02-563-5252 กด 0 ,063-203-4480-84 และ 088-750-9481-82 ______________________ 

ผู้รับเงนิ 

คาขึน้ทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี 

ใบแจงยอดการชําระเงิน สําหรับนิสิต(1)

3,500
เงินสด สามพันห้าร้อยบาทถว้น

ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตระดับปรญิญาตรี        3,500  บาท       

5 0  0  4  5

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตวัชรพล  เลขที ่4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12150    

ปรัปบรุง ณ 09/08/61

REF1.   5   0  0  4   5                              

วันที_่_________________________

REF2.                       5   0  0  4   5         

 @westernonline

 ploenpit.su@western.ac.th     @westernonline

ลงชื่อผู้นําฝาก__________________________________     ลงชื่อผู้รับเงนิ__________________________________

   (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

wtu
Typewriter
*หลักฐานการชำระเงินถ่ายสำเนาพร้อมแนบกับเอกสารการสมัครเรียน

Administrator
Highlight



 
 

เงือ่นไขการรบัสมคัรนิสติเขา้ศึกษาในวทิยาลยัการศึกษาผ่านระบบเครอืข่าย 

ของมหาวทิยาลยัเวสเทิรน์  ปีการศึกษา  2563 

 

เปิดรบัสมคัรนิสติใหม่ ภาคการศึกษา 1/2563 

1. ใบสมคัรเขา้ศึกษา ในระดบัปรญิญาตร/ีปรญิญาโท  ตามแบบของทางมหาวทิยาลยัก าหนด โดยระบหุลกัสูตร  

สาขา  แผนการศึกษา  ศูนยส์อบ และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน 

2. ใบขึ้นทะเบยีนนิสติ  กรอกขอ้มลูใหค้รบและชดัเจน 

3.  เอกสารประกอบการสมคัร (ส าเนาเอกสารทกุแผ่นดว้ยกระดาษ A4) ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัร

ขา้ราชการ / ส าเนาพาสปอรท์   ถ่ายส าเนาใหช้ดัเจน 

4.  ทะเบยีนบา้น ถ่ายส าเนาใหช้ดัเจน 

5.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถา้มี) / ใบทะเบียนสมรส(ถา้มี)  ชื่อและนามสกุลตามบตัรประชาชนตอ้งตรงกบั 

ทรานสครปิ  ถา้ไม่ตรงจะตอ้งแนบใบเปลีย่นชื่อสกุลดว้ย 

6.  คุณวุฒิ/ทรานสคริป ที่ใชใ้นการสมคัร ตอ้งเป็นทรานสคริปที่ทางสถาบนัที่ส  าเร็จการศึกษาออกให ้ โดยแสดง

ปรญิญาทีไ่ดร้บั วนัเขา้ศึกษา วนัส าเร็จการศึกษา และเกรดเฉลีย่ ส าเนาวุฒบิตัร , เกียรตบิตัร (ถา้ม)ี จ านวน 1 ชดุ 

7.  ค ารอ้งขอเทยีบโอน (กรณีขอเทยีบโอน) ในกรณีที่นิสติมวีุฒกิารศึกษาตัง้แต่ระดบั ปวส. อนุปริญญาตรี หรอืใน

ระดบัเดยีวกบัที่นิสติจะสมคัรเขา้ศึกษาต่อและประสงคจ์ะเทยีบโอน นิสติสามารถเขยีนค ารอ้งขอเทยีบโอนรายวชิา

มาไดพ้รอ้มแนบทรานสครปิ และค าอธิบายรายวชิา ทีต่อ้งการเทยีบโอนมาดว้ย โดยมค่ีาใชจ่้ายในการเทียบโอนดงันี้ 

 7.1  ในระดบัปรญิญาตร ี หน่วยกิตละ  150  บาท บวก  ค่าธรรมเนียม  1,000  บาท 

 7.2  ในระดบัปรญิญาโท  หน่วยกิตละ  5,000 บาท  บวก  ค่าธรรมเนียม  2,000 บาท 

(การเทียบโอน ไม่ว่าจะเทียบโอนไดก้ี่วิชา   นิสติ กต็อ้งจา่ยค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตรตามปกติ) 

8.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ใบ (ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน) เป็นรูปถ่ายหนา้ตรง  แต่งกายสุภาพ  

9.  ประกาศคดัเลอืกรบัทนุ/สญัญารบัทนุของหน่วยงาน กรณีทีน่ิสติไดร้บัทนุจากหน่วยงาน องคก์รปกครองทอ้งถิ่น 

ใหศ้ึกษาต่อ  นิสติจะตอ้งแนบประกาศ/สญัญารบัทนุดว้ย 

10. หนงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน กรณีท างานใน หน่วยงานองคก์รปกครองทอ้งถิ่น แต่ไม่ไดร้บัทุนศึกษาต่อ นิสิต

จะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองการปฏบิตังิานดว้ย 



11.  ส าเนาใบน าฝากเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบน าฝากค่าขึ้นทะเบียน ไดจ้าก เว็บ     

www.western.ac.th   ในระดบัปรญิญาตร ี 3,500  บาท  ในระดบัปรญิญาโท  4,000  บาท 

12. ผูส้มคัรดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยัเวสเทริน์ วทิยาเขตวชัรพล เลขที ่4 หมู่ 11 ถนนหทยัราษฎร ์ 

ต าบล ลาดสวายอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทมุธานี  

14. สมคัรผ่านเวบ็ไซค ์www.western.ac.th  

15. จ่าหนา้ซองใบสมคัรทางไปรษณีย ์  พรอ้มเอกสารในการสมคัรเรยีนถงึส่วนงานรบัสมคัรมหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

เลขที ่4 หมู่ 11 ถนนหทยัราษฎร ์ต าบล ลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทมุธานี รหสัไปรษณีย ์12150 

16.  กรณีนิสิตส่งเอกสารการสมคัรเขา้มาที่มหาวิทยาลยัแลว้  ทางมหาวิทยาลยั จะตรวจสอบเอกสารพรอ้ม

ลงทะเบยีนคุมไว ้ถา้เอกสารครบถว้น  ก็จะด าเนินการส่งออกรหสันิสิตภายใน  7  วนั แต่ถา้เอกสารไม่ครบ ทาง

มหาวทิยาลยัจะด าเนินการตดิตามและเก็บเอกสารการสมคัรของนิสติไวเ้ป็นเวลา  180  วนั  นบัจากวนัทีช่  าระค่าขึ้น

ทะเบยีน ถา้ไม่มกีารส่งเอกสารเพิ่มเติมเขา้มาภายในระยะเวลาที่ก าหนดทางมหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งจ าหน่ายออก

จากทะเบยีนคุมทนัท ีและกรณีที่นิสติส่งเอกสารการสมคัรเขา้มาแต่ยงัไม่ไดช้ าระค่าขึ้นทะเบยีน ทางมหาวทิยาลยัจะ

ด าเนินการตดิตามและเก็บเอกสารไวเ้ป็นระยะเวลา  1  ปีการศึกษา  

17.  เม่ือนิสิตช าระค่าขึ้นทะเบียนมาแลว้ทางมหาวิทยาลยัจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ยกเวน้ เหตุอนัเกิด

จากความผิดพลาดจากทางมหาวิทยาลยัเท่านั้น 

 

                                                          

 

                                                                      

                                                                      ( ดร. บญุมาก  กนัหาสาย ) 

รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัการศึกษาผ่านระบบเครอืข่าย 

http://www.western.ac.th/
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