
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาระดับปรญิญาเอก 
 
 
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 2. ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจ าตัวประชาชน    3  ฉบับ 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน        3  ฉบับ 
 4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ( ถ้ามี ) / ใบทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )  3  ฉบับ 
 5. คุณวุฒิ / ทรานสคริป ที่ใช้ในการสมัคร     3  ฉบับ 
 6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ใบ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน )  
 7. ส าเนาใบน าฝากเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต  8,000  บาท 
 8. ใบเลือกแผนการศึกษา  ( บว.1 ) 
 9. ส าเนาใบน าฝากเงินค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย  3,500 บาท  
 
 หมายเหตุ  แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษา ใบขึ้นทะเบียนนิสิต ใบน าฝากเงินค่าอาหาร  
 และใบน าฝากค่าสมัครสามารถ  ดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์  www.western.ac.th 
 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัคร 
 
จ่าหน้าซองถึง    จินตาภา  บัวอุไร (ปริญญาเอก) 
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
   4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย 
   อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
   โทร. 02-5635252 , 080-0898617 

 

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


หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก 
 

 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 6) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 7) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  1. ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน 

    แบบ 1.1 แบบวิจัยและแบบ 2.1 แบบวิจัยและรายวิชา จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า  

    แบบ 1.2 แบบวิจัยและแบบ 2.2 แบบวิจัยและรายวิชา จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการศึกษาดีมาก 

 2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก าหนด 

   3. คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
   4.  ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

 
เงื่อนไขการศึกษา 

1. นิสิตจะต้องศึกษารายวิชา(course work) ตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นระยะเวลา 1 
ปี   การศึกษา 
 2. นิสิตจะต้องมีระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี  และไม่เกิน  6 ปี 
 3. ก่อนส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

4.. นิสิตต้องช าระค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากนิสิตด าเนินล่าช้าจะต้องช าระ
ค่าปรับในอัตรา  2,000 บาท   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งเตือนการช าระเงินล่วงหน้า ผ่านกลุ่ม Line WTU ป.เอก 

5.  กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหากคุณวุฒิไม่ได้รับการรับรอง ถือว่านิสิตมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด นิสิตจะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายใดๆคืนจากมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียน นิสิตจะต้อง Add เข้ากลุ่ม Line  WTU ป.เอก  
ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัย 
 



 
ปฏิทินรับสมัครนิสิตและส่งเอกสาร ป.เอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หมายเหตุ 
เทอมที่ 1 ( เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 ) เดือน *** นิสิตที่ได้รหัส

ต้องช าระเงิน 
ค่าเทอมของเดือน 
ส.ค.63 *** 

รับสมัครนิสิต  1 มิถุนายน 2563 – 
31 กรกฎาคม 2563 

การจัดการเรียนการสอน 21-24 ส.ค.2563  
และ16-19 ต.ค.2563 

เรียน 2 ครั้ง/เทอม 

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 13-16 พ.ย. 2563  
ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

เทอมที่ 2  (เริ่มเรียนเดือนมกราคม – เมษายน 2564 )  *** นิสิตที่ได้รหัส
ต้องช าระเงินค่า
เทอมของเดือน  
ม.ค.64 *** 

รับสมัครนิสิต 1 พฤศจิกายน 2563 – 
31 ธันวาคม 2563  

การจัดการเรียนการสอน 19-22 ก.พ..2564  
และ15-17 เม.ย..2564 

เรียน 2 ครั้ง/เทอม 

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 18-19 เม.ย. 2564  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน /2563  

ภาคฤดูร้อน (เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 )  *** นิสิตที่ได้รหัส
ต้องช าระเงิน 
ค่าเทอมของเดือน 
พ.ค. และ เดือน 
มิ.ย.64 *** 

รับสมัครนิสิต  1 เมษายน 2564 – 31 
พฤษภาคม 2564 

การเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 12-13 มิ.ย. 2564 เรียน 1 ครั้ง 
สอบปลายภาคฤดูร้อน /2563 13 มิ.ย. 2564  
 



มท.๐๒ 

 

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

1.   นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ...........................ชื่อ..............................................................สกลุ....................................................... 
2.   Mr.  Mrs.  Miss……………………………………………………………………….Suname………………………………………………………………………. 
เลขท่ีบัตรประชาชน..........................................................................................เลขหนังสือเดินทาง............................................................................. 
เชื้อชาติ.................สญัชาติ.......................ศาสนา.................วัน/เดือน/ปีเกิด....................................อายุ..............เกิดที่จังหวัด.................................. 
สถานภาพ.............................................จ านวนพี่น้องทั้งหมด...................................คน จ านวนพี่น้องทีก่ าลังศึกษาอยู่..........................................คน 
3.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.............หมู่ที่.............หมู่บา้น/อาคาร.................................ซอย.............................ถนน.......................................... 
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณยี์.......................................... 
โทรศัพท์มือถือ....................................................โทรศัพท์บ้าน.........................................E-mail……………………………………………….……………………… 
4.  สถานท่ีท างาน...........................................................................................................ต าแหน่ง................................................................................ 
ที่อยู่..............................................................................................................................................โทรศัพท์................................................................... 
5.  ประวตัิทางการศึกษา 

สถาบันที่จบการศึกษา ปีท่ีจบ วุฒิที่ได้รับ แผนการศึกษา/สาขาวิชา คะแนนเฉลีย่สะสม 

     

     

     
 

6.  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
7.  กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ ช่ือ-นามสกลุ....................................................ความสัมพันธ์..................................โทรศัพท์.................................... 
8.  พร้อมนี้ข้าพเจ้าแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร 

  1. ส าเนา คณุวุฒิ / ทรานสคริป 3 ฉบับ    2. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 3 ฉบับ 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ     4. รูปถ่าย (ไมเ่กิน 6 เดือน) 4 ใบ 

  5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)     
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครและเอกสารหลกัฐานการสมัครที่แนบมานี้เป็นจริงทุกประการ หากตรวจพบความ
ไม่ถูกต้องและ/หรือเอกสารหลักฐานไม่สอดคลอ้งกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่เรียกร้องการคนืเงินค่าสมัครและ/
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร 
(.......................................................................) 

สมัครวันที่................/.................../...................... 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

รหัสนิสิต 
 
  

ติดรูปถ่าย
ผู้สมคัร  

ขนาด 1 นิ้ว 



 หน้า ๑

ใบขึ�นทะเบียนนิสิตระดบัปริญญาเอก 
 
 

� ใชทุ้นสว่นตวั 
� สนิเชื�อเพื�อการศกึษา 

 
 

 

ข้อมูลประวติัส่วนบุคคล 
ชื�อ (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกุล     (ภาษาไทย) 
Name (Mr./Mrs./Miss)     Surname         (English)  
เพศ  � ชาย � หญงิ  สถานภาพสมรส � โสด      � สมรส  � อื�นๆ        . 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ           รหสัประจาํตวัประชาชน              

ภูมลิาํเนาเดมิ    เชื?อชาต ิ     สญัชาต ิ                   .       
ศาสนา    จาํนวนพี�น้องทั ?งหมด คน จาํนวนพี�น้องที�กาํลงัศกึษาอยู่    คน 

หลกัสตูร     คณะ           . 
สาขาวชิา     
หลกัสตูรระดบั � ปรญิญาเอก  กลุ่มเรยีน  � ภาคปกต ิ � ภาคนอกเวลา  � อื�นๆ     . 
 
ที อยูปั่จจบุนัที สามารถติดต่อได้ 

เลขที�       หมู่ที� ซอย  ถนน    ตําบล       . 
อาํเภอ     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์      .             
โทรศพัท ์   มอืถอื    โทรสาร          . 
 

สถานที ทาํงาน               . 
เลขที�       หมู่ที� ซอย  ถนน    ตําบล       . 
อาํเภอ     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     .
โทรศพัท ์    โทรสาร      เริ�มปฏบิตังิานเมื�อเดอืน                                 .
พ.ศ.   ตําแหน่งงานปจัจุบนั     
 

ข้อมูลประวติัการศึกษาเดิม 

วุฒกิารศกึษาสงูสดุ 
สาขาวชิา…………………………………………………………………………...………..(ภาษาไทย) 

สาขาวชิา………...…………………………………………………………….……..….(ภาษาองักฤษ) 

คุณวุฒยิ่อ  
(ภาษาไทย) 

 
(ภาษาองักฤษ) 

ชื�อสถาบนัการศกึษา 
…………………………………………..………. จงัหวดั………………….……...……..(ภาษาไทย) 

……………………………………………..……. จงัหวดั………………….………....(ภาษาองักฤษ) 

ปีที�จบการศกึษา ……………. คะแนนเฉลี�ยสะสม………………..…… หนงัสอืสาํคญัการศกึษาเลขที�…...………..… 
 

          
รหสัประจาํตวันิสิต 

 
 

รปูถ่าย  
๑ – ๑.๕นิ?ว 

 
มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

มท. ๑๐ 



 หน้า ๒

 
ที อยูปั่จจบุนัของคูส่มรส 
เลขที�       หมู่ที� ซอย  ถนน    ตําบล       . 
อาํเภอ     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์      .             
โทรศพัท ์   มอืถอื    โทรสาร          . 
 

สถานที�ทาํงาน               . 
เลขที�       หมู่ที� ซอย  ถนน    ตําบล       . 
อาํเภอ     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     .
โทรศพัท ์    โทรสาร      เริ�มปฏบิตังิานเมื�อเดอืน                                 .
พ.ศ.   ตําแหน่งงานปจัจุบนั     
 
 
 
หมายเหต ุ  :    ขา้พเจา้ของรบัรองว่าขอ้ความที�กรอกในใบขึ?นทะเบยีนนิสตินี?เป็นจรงิทุกประการ 
     : การยื�นเอกสารทางการศกึษานั ?นนิสติจะตอ้งยื�นเอกสารฉบบัจรงิในการขึ?นทะเบยีนนิสติเท่านั ?น 
  เพื�อใชใ้นการตรวจสอบต่อไป  
 
 
       ลงชื อ     นิสิต 
             (     ) 
                /           /  . 



  

                                                                                                                           
                                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

แบบฟอร์มเลือกแผนการศึกษา 
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รหัสนิสิต …………………………………………นิสิตระดับ � ปรญิญาโท � ปริญญาเอก หลักสูตร ……………………………………………...  
สาขาวิชา .......................................................................................................................................................................................... 

มีความประสงค์ท่ีจะเลือกเรียน � แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ � แผน ข ไม่ทําวิทยานิพนธ์ 

   � แผน 1.1   � แผน 1.2    � แผน 2.1    � แผน 2.2 
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้นําผลการเรียน (Transcripts) มาประกอบการเลือกแผนการศึกษาด้วย โดย 

� มี (Transcripts) ประกอบการพิจารณา 

� ไม่มี (Transcripts) ประกอบการพิจารณา 
 
ลงชื่อ……………………………………………… นิสิต 

(……………………………………………..)   
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการหลักสูตร ................…………………………………… พิจารณาแล้ว 

� เห็นสมควรอนุมัติ 

� ไม่เห็นสมควรอนุมัติ เพราะ .............................................................................................................................. 
 
                              ลงชื่อ……………………………………………………                        
                                                (……..……………………………………………)  

                   ผู้อํานวยการหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

� อนุมัติ 

� ไม่อนุมัติ เพราะ………....................................................................................................... 
 
 
ลงชื่อ ……………………….…….. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(………………..………..…….)   
 

 
 

บว.01 



 

 

 

REF2.:                           ปีการศึกษา_____________________วันที่_______________________________________ 

ชื่อ-นามสกุล : __________________________________________คณะ:_________________________________________  

สาขาวิชา:____________________________________________เบอร์โทรศัพท์ __________________________________ 

  

 
 

 

ลงชื่อผู้นําฝาก______________________________                            ลงชื่อผู้รับเงิน______________________________ 

 

 
- ส่งหลักฐานการชําระเงินท่ี : อ.จินตาภา บัวอุไร  ,eMail address : cherkran_may@hotmail.com 
- สอบถามเพิ่มเติม: 090-552-8393, 090-1988512-16  ต่อ 5235,6222 และ 02-563-5252 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  เลขท่ี 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
 
 

  

เพ่ือเข้าบัญชี  “มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” 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 เช็ควันท่ี ธนาคาร/สาขา จํานวนเงิน(บาท) 
 

   

 

 

หมายเหตุ    
- กรณีชําระเงินดว้ยเช็ค มหาวิทยาลยัฯ ถือว่าการชําระเงินสมบูรณ์  เมือ่ธนาคารเรียกเกบ็เงินตามเช็ตได ้
- แบบฟอร์มน้ีนําไปชําระเงินได้ท่ีเคาน์เตอร์ และช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขา 
- การชําระเงินจะสมบูรณ์เมื่อ นิสิตได้ส่งหลักฐานการชําระเงินท่ี    
        : อ.จินตาภา บัวอุไร  ,eMail address : cherkran_may@hotmail.com 
- สอบถามเพิม่เตมิ: 090-552-8393, 090-1988512-16  ต่อ 5235,6222 และ 02-563-5252 

 
 
 
 
 
_____________________ 

ผู้รับเงนิ 
 

 

มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 
ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตระดับปรญิญาเอก

ใบแจ้งยอดการชําระเงิน
สําหรบันสิิต (1) 

8,000                        แปดพันบาทถ้วน 

ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตระดับปรญิญาเอก        8,000  บาท      

5  0  0   4  5

5   0  0   4   5

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  เลขท่ี 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   (ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาเอก)_02-03-58

(แปดพันบาทถ้วน) 

เงินสด 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย                
 

 
 

มหาวิิทยาลัยเวสเทิริ นิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
 
                                                                                                                                          (ส าหรับนิสิตปริญญาเอก) 
ิิิิิิิิิิิิิิิ 
  
  

ปิีการศกึษาิ:ิ______________________วันที่ิ ________________________________ 
 

รหัสนิสิต(REF1):____________________ชื่อ-นามสกลุ:______________________________________ 

ิิิิิคณะ/สาขา: ________________________หลักสูตร:_____________________________________ 

     เบอร โทรศัพท ิ: ________________________________ 

 
ค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยายิิิิ        __________________ บาท 

        (ไม่รวมต าราเรียน) 
 

 
 
 

 
 
 
 ่ส ่งหลักฐานการช าระเง ินทาง Email address >>ระดับปริญญาเอก ส่งที่  Email : cherkran_may@hotmail.com  
มหาวทิยาลัยเวสเทิรน์ วัชรพล ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 

 ่ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เพิื่อเข้าบัญชิีิ"มหาวิทยาลิัยเวสเทิร น" (สำหรบัธนาคาร) 

        ธ.ไทยพาณิชย์ (Service Code: 3316) 
 

       ธ.กรุงไทย (Service Code: 8602) 
 

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

ช าระเงินโดย(ค ่าธรรมเน ียม15บาท/รายการท ั่วประเทศ) 

 

ปีการศึกษา : _________ วันที่ _________________________ 
 

รหัสนิสิต (REF1) : ___________________________________ 
 

ชื่อ-สกุล : _________________________________________ 
 

 

 

 หมายเลข เช็ค ธนาคาร/สาขา จ านวนเงนิ(บาท) 

    

 เงินสด  

หมายเหตุ - กรณ ีช าระด  วยเช็คมหาวิทยาลัยฯถ ือว่าชำระมีผลสมบูรณ์ต ่อเมื่อธนาคารเร ียกเก็บเงนิตามเช็คได  

-  แบบฟอร ์มนำไปช าระเงินได  ท ี่เคาน์เตอรแ์ละช่องทางอ ิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารท ุกสาขาทั่วประเทศ 
-  การช าระเงินจะสมบูร  ณ์ เมื่อได ส่ง E-mail หลักฐานการช าระเงินมาที่ E-mail : cherkran_may@hotmail.com ่ 

ม.เวสเทิรน์ วัชรพล 02-5635252 ,080-0898617 

 

ผู รับ 

มหาวิิทยาลิัยเวสเทิิริ นิวัชรพลิถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150ิโทรศ ัพท ์ ่ 02-5635252 

mailto:cherkran_may@hotmail.com
mailto:cherkran_may@hotmail.com
wtu
Typewriter
3,500

wtu
Typewriter
รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น   3,500      บาท     

wtu
Typewriter
(สามพันห้าบาทถ้วน)



WESTERN  UNIVERSITY
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM (Ph.D.PA)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC HEALTH PROGRAM (Ph.D.PH)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT PROGRAM (Ph.D.PP)

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (D.B.A.)

DOCTOR OF LAWS PROGRAM (LL.D.)

FEEs (Bath)

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Term 6 Term 7 Term 8 Term 9

AOOLICATION(ค่าสมัคร) 2,000                

ENTRANCE FEE (ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต) 6,000                

- FOUNDATION COURSES (รายวิชาพืน้ฐาน)

- FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (สอบภาษาต่างประเทศ)

- FIRST TERM (ศึกษารายวิชาในภารการศึกษาที่ 1) 55,000              55,000        

- SECOND TERM (ศึกษารายวิชาในภารการศึกษาที่ 2) 55,000              55,000       

- THIRD TERM (ศึกษารายวิชาในภารการศึกษาที่ 3) 55,000              55,000       

- QUALIFY EXAMINATION (สอบวัดคุณสมบัติ) 55,000              55,000       

- TOPICS APPROVAL (เสนออนุมัติหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ)์ 55,000              55,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 55,000              55,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 55,000              55,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 55,000              55,000       

- FINAL DISSERTATION DEFENSE (สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์) 55,000              55,000       

TOTAL FERIOD 1 495,000           55,000       55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      

- FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (สอบภาษาต่างประเทศ) 5,000                5,000         

- QUALIFY EXAMINATION (สอบวัดคุณสมบัติ) 5,000                5,000         

- TOPICS APPROVAL (เสนออนุมัติหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ)์ 10,000              10,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 10,000              10,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 10,000              10,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 10,000              10,000       

- FINAL DISSERTATION DEFENSE (สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์) 10,000              10,000       

TOTAL FERIOD 2 60,000             5,000        5,000        10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

TOTAL FERIOD 1+ 2 (รวม) 555,000        55,000     60,000    55,000    60,000    65,000    65,000    65,000    65,000    65,000    

DETAIL
FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR
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WESTERN  UNIVERSITY
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION PROGRAM (Ph.D.Ed.)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CURRICOLUM AND INSTRUCTION PROGRAM (Ph.D.EDC)

FEEs (Bath)

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Term 6 Term 7 Term 8 Term 9

AOOLICATION(ค่าสมัคร) 2,000               

ENTRANCE FEE (ค่าขึน้ทะเบียนนิสิต) 6,000               

- FOUNDATION COURSES (รายวชิาพื้นฐาน)

- FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (สอบภาษาต่างประเทศ)

- FIRST TERM (ศึกษารายวชิาในภารการศึกษาที่ 1) 65,500              65,500        

- SECOND TERM (ศึกษารายวชิาในภารการศึกษาที่ 2) 65,500              65,500       

- THIRD TERM (ศึกษารายวชิาในภารการศึกษาที่ 3) 65,500              65,500       

- QUALIFY EXAMINATION (สอบวดัคุณสมบัติ) 65,500              65,500       

- TOPICS APPROVAL (เสนออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ)์ 65,500              65,500       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 65,500              65,500       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 65,500              65,500       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 65,500              65,500       

- FINAL DISSERTATION DEFENSE (สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ)์ 65,500              65,500       

TOTAL FERIOD 1 589,500           65,500       65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      

- FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (สอบภาษาต่างประเทศ) 5,000               5,000         

- QUALIFY EXAMINATION (สอบวดัคุณสมบัติ) 5,500               5,500         

- TOPICS APPROVAL (เสนออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ)์ 10,000              10,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 10,000              10,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 10,000              10,000       

- REVIEW LITERATURE DEFENSE (เสนออนุมัติการทบทวนวรรณกรรม) 10,000              10,000       

- FINAL DISSERTATION DEFENSE (สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ)์ 10,000              10,000       

TOTAL FERIOD 2 60,500            5,000        5,500        10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

TOTAL FERIOD 1+ 2 (รวม) 650,000        65,500     70,500    65,500    71,000    75,500    75,500    75,500    75,500    75,500    

DETAIL
FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR

FE
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 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา 8101

วิชา 8102 ชว่งเดือน สิงหาคม - พฤศจกิายน

วิชา 8103

 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชา 8104

วิชา 8105 ชว่งเดือน มกราคม - เมษายน

ภาคการศึกษาฤดูร้อน วิชา IT8001 การใชค้อมพวิเตอร์เพื่อการวิจัย

วิชา EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศกึษา ชว่งเดือน  มิถนุายน

รายวิชาท่ีต้องเรยีนแต่ละภาคการศึกษา



 ภาคการศึกษาที ่1 วชิา 8101

วชิา 8102 ช่วงเดือน สิงหาคม - พฤศจกิายน

วชิา 8103

 ภาคการศึกษาที ่2 วชิา 8104

วชิา 8105 ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน

วชิา 8106 (เฉพาะ สาขา รปศ.)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน วชิา IT8001 การใชค้อมพวิเตอร์เพือ่การวิจัย

วชิา EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศกึษา ช่วงเดือน  มิถนุายน

รายวิชาท่ีต้องเรยีนแต่ละภาคการศึกษา
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