No.4
ติดรูปผู้สมัคร
(รูปที่เก็บไว้ไม่เกิน 6
เดือน

ใบสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ประจำป�การศึกษา 2565

1 นิ้ว

รหัสนิสิต

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมัครศึกษาเข้าหลักสูตร
เลือกแผนการเรียน
 แผน ก (วิทยานิพนธ์
 แผน ข (สารนิพนธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดและการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานสาธารณสุข
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ
ไม่ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ
ไม่ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ

(กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจง
1.  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ..................ชื่อ............................................................................สกุล...........................................................................
2.  MR.  Mrs.  Miss ………………………………………………………………………………Surname…………….............................……………………………………………..
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง................................................................
เชื้อชาติ....................สัญชาติ....................ศาสนา.........................วัน/เดือน/ป�เกิด...................................อายุ...............สถานภาพ............................................................
3. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที่...............หมู่.............ซอย.........................................ถนน.....................................แขวง/ตำบล.............................................................
เขต/อำเภอ..................................................................จังหวัด................................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................
4. ที่อยู่ป�จจุบัน
ตามบัตรประชาชน หรือ เลขที่....................หมู่.............ซอย.....................................................ถนน...............................................................
แขวง/ตำบล.........................................................เขต/อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์บ้าน..........................................โทรศัพท์มือถือ...........................................................................................E-MAIL……………………………………………………………
5. สถานที่ทำงาน...............................................................................................................ตำแหน่ง.........................................................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................................................................................................................................
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร...................................................................................................แผนก/สาขา................................................................................................
สถานที่จบการศึกษา...................................................................................................................ป�ที่สำเร็จการศึกษา........................................เกรดเฉลี่ย.......................
7. กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ-นามสกุล...................................................................ความสัมพันธ์.............................โทรศัพท์..........””””””””””””.................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป�นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และข้อความข้างต้นเป�นจริงทุกประการ
หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ฝ่าฝ�นระเบียบการคัดเลือกหรือข้อความข้างต้นไม่เป�นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อและไม่ขอ
เรียกร้องการคืนเงินค่าใช้จ่ายทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารประกอบการสมัคร
 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาและสำเนาใบประกาศนียบัตร
ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

ระบุสนามสอบ  .................................................................................
(โปรดระบุสนามสอบโดยเลือกจากสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในเอกสารแนบ)



 หนังสือยินยอมให้เป�ดเผยข้อมูล 1 ฉบับ

 หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี จำนวน 3 ฉบับ
 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหาร หรือ
หนังสือรับรองตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 5 ป� (กรณี
หลักสูตรบริหารการศึกษา ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยและ
ให้ถ่ายขนาด A4 เท่านั้น

สนใจกู้เงินเพื่อการศึกษากับสถาบัน
การเงินที่มหาวิทยาลัยทำ MOU
ลงชื่อ.......................................................................ผู้สมัคร
(..........................................................................
สมัครวันที่......../............../..............

สแกนจ่ายค่าสมัครเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยผ่าน QR Code

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่แนะแนว
(.........................................................

Team 004

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
LETTER OF CONSENT TO DISCLOSE INFORMATION
เรียน

ท่านผู้เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้า_______________________________________________ตกลงยิ
นยอมให้
x
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตรวจสอบประวัติการศึกษาและ/หรือเอกสารทางการศึกษาจากสถานการศึกษาเดิม ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลของข้าพเจ้าที่มหาวิทยาลัยจะเปิดเผย ได้แก่ ชื่อและนามสกุลขณะที่ศึกษา
หลักสูตรที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษา วุฒิที่สำเร็จการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษา
To whom it may concern,
I, ____________________________________________________ hereby give Western University to verify my
qualification for the purpose of education and/or academic documents verification in accordance with the
Personal Data Protection. I understand that my information released by the University will include my full name
during time of study, program title, duration of study, degree conferred, graduation date, and grade results
รายละเอียดของหน่วยงานทีต่ รวจสอบประวัติ / The Organization Requesting Verification
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น /Organization Name: Academic Affairs Office
ที่อยู่ : 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Address : 4 Moo 11 Hathairat Rd. Ladsawai Lumlukka Patumthani Thailand 12150
โทรศัพท์/Phone: 02 563 5252 ext: 1301
อีเมล/Email: dawrungrata.wo@western.ac.th (เฉพาะหน่วยงานในต่างประเทศ/Overseas Only)

ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูล/Candidate's Handwritten Signature______________________________
x
วันที่/Date____________________
x
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป�นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสำนักงาน กพ. ให้การรับรอง
2. เป�นผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงาน กพ. ให้
การรับรอง ก่อนเป�ดภาคการศึกษาของหลักสูตร
สำหรับหลักสูตรกรณีมีความประสงค์ต้องการการรับรองวิช าชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา และผูบ้ ริหารการศึกษา
1. จะต้องปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในสถาบันการศึกษาหรือสำนักงานการศึกษา ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , หัวหน้างาน ,
หัวหน้าฝ่าย , หัวหน้ากลุ่มงาน , รองผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป (ต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ ังคับบัญชาหรือคำสั่งแต่งตัง้ ) หรือ
2. ดำรงตำแหน่งครูที่ผา่ นการทดลองงานจากครูผู้ชว่ ย (เป�นครู คศ.1)
3. กรณีปฏิบัติงานในตำแหน่งครูโรงเรียนเอกชน ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ป�
หมายเหตุ : กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากต่างประเทศในการสมัครเรียน ให้แนบหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา จาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเอกสารการสมัครเรียน
ระยะเวลาการศึกษา 24 เดือน
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. ใบสมัครเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 1 ฉบับ
2. ใบ บว 01.(เลือกแผนการเรียน) สาขาบริหารการศึกษา เขียนด้วยลายมือเท่านั้น 1 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประชาชน/สำเนำบัตรข้าราชการ 3 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวนั ทีส่ ำเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. และ ใบปริญญา และ transcript) ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3 ฉบับ
6. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 3 ฉบับ
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป ชุดข้าราชการ หรือ (ชุดสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ)
8. สำเนาใบนำฝากเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 4,000 บาท 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้เป�นครู คศ.1 (ฉบับจริง) 1 ฉบับ กรณีมีตำแหน่งครูโรงเรียน
เอกชน จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ป�( สำหรับหลักสูตรผู้มีความประสงค์ต้องการการรับรองวิช าชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษา)

