มท ๐๒

รหัสนิ สติ

ติดรูปถ่าย

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

ผูส้ มัคร
มท ๐๒
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
 นิ ตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

1.  นาย  นาง  นางสาว  อื น่ ๆ.........................ชื อ่ .......................................................สกุล.................................................
2.  Mr.  Mrs. Miss .........................................................................Surname......................................................................
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน............................................................................................... หนังสือเดินทาง..................................................
เชื้อชาติ.................สัญชาติ................ศาสนา...................วัน/เดือน/ปี เกิด........................อายุ................เกิดที จ่ งั หวัด.....................................
สถานภาพ............................................. จานวนพีน่ อ้ งท งั้ หมด.......................คน จานวนพีน่ อ้ งทีก่ าลังศึกษาอยู่........................คน
3. ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้ เลขที.่ ...................หมู.่ ............ซอย...................ถนน................................แขวง/ตาบล........................................
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์บา้ น .........................................
โทรศัพท์มอื ถือ............................................................................E-MAIL.....................................................................................................
4. สถานทีท่ างาน...................................................................................................ตาแหน่ง.........................................................................
ทีอ่ ยู่..................................................................................................................................................โทรศัพท์...............................................
5. ประวัตทิ างการศึกษา
สถาบันทีจ่ บการศึกษา

ปี ทีจ่ บ

วุฒทิ ีไ่ ด้รบั

แผนการศึกษา/สาขาวิชา

คะแนนเฉลี ย่ สะสม

6. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจยั ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
7. กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ............................................................ ความสัมพันธ์..................... โทรศัพท์........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบขึ ้ นทะเบียนนิ สติ นี้ เป็ นจริงทุกประการ การยื ่นเอกสารทางการศึกษานั้นนิ สติ จะต้องยื่นเอกสารฉบับจริง ในการขึ้ น
ทะเบียนนิ สติ เท่านั ้นเพือ่ ใช้ในการตรวจสอบต่อไป

ลงชื่อ.........................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................................)
สมัครวันที่ .........../.........../............
ผลการพิจารณา(คณะกรรมการ)
ลงชื่อกรรมการ
ผูอ้ านวยการหลักสู ตร/คณบดี

สำนักบริการสารสนเทศนครราชสีมา

ความคิดเห็น/ผลการพิจารณา

ใบขึน ทะเบียนนิสิตระดับปริญญาเอก
� ใช้ทุนส่วนตัว
� สินเชือเพือการศึกษา

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
มท. ๑๐

รูปถ่าย
๑ – ๑.๕นิ?ว

รหัสประจําตัวนิ สิต

ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล
ชือ (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
Name (Mr./Mrs./Miss)
Surname
เพศ � ชาย � หญิง
สถานภาพสมรส � โสด � สมรส � อืนๆ
วัน/เดือน/ปี เกิด
รหัสประจําตัวประชาชน
ภูมลิ าํ เนาเดิม
เชือ? ชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
จํานวนพีน ้องทัง? หมด
คน
จํานวนพีน ้องทีก าํ ลังศึกษาอยู่
หลักสูตร
สาขาวิชา
หลักสูตรระดับ

� ปริญญาเอก

.

.

คน

คณะ

.

กลุ่มเรียน � ภาคปกติ � ภาคนอกเวลา � อืนๆ

.

ทีอยูป่ ัจจุบนั ทีสามารถติ ดต่อได้
เลขที
หมู่ที
ซอย
ถนน
อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
มือถือ
สถานทีทํางาน
เลขที
หมู่ที
อําเภอ
โทรศัพท์
พ.ศ.

(ภาษาไทย)
(English)

ตําบล
รหัสไปรษณีย์

.
.
.

โทรสาร

ซอย

ถนน
จังหวัด
โทรสาร
ั บนั
ตําแหน่งงานปจจุ

.
.
.

ตําบล
รหัสไปรษณีย์
เริม ปฏิบตั งิ านเมือเดือน

.

ข้อมูลประวัติการศึกษาเดิ ม
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
คุณวุฒยิ ่อ
ชือสถาบันการศึกษา
ปี ทจี บการศึกษา

สาขาวิชา…………………………………………………………………………...………..(ภาษาไทย)
สาขาวิชา………...…………………………………………………………….……..….(ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

…………………………………………..………. จังหวัด………………….……...……..(ภาษาไทย)
……………………………………………..……. จังหวัด………………….………....(ภาษาอังกฤษ)
……………. คะแนนเฉลีย สะสม………………..…… หนังสือสําคัญการศึกษาเลขที…
 ...………..…
หน้า ๑

สำนักบริการสารสนเทศนครราชสีมา

ทีอยูป่ ัจจุบนั ของคูส่ มรส
เลขที
หมู่ที
ซอย
อําเภอ
โทรศัพท์
สถานทีท าํ งาน
เลขที
หมู่ที
อําเภอ
โทรศัพท์
พ.ศ.

หมายเหตุ :
:

ถนน
จังหวัด

ตําบล
รหัสไปรษณีย์

มือถือ

.
.
.

โทรสาร

ซอย

ถนน
จังหวัด
โทรสาร
ั บนั
ตําแหน่งงานปจจุ

.
.
.

ตําบล
รหัสไปรษณีย์
เริม ปฏิบตั งิ านเมือเดือน

.

ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความทีก รอกในใบขึน? ทะเบียนนิสติ นี?เป็นจริงทุกประการ
การยืนเอกสารทางการศึกษานัน? นิสติ จะต้องยืนเอกสารฉบับจริงในการขึน? ทะเบียนนิสติ เท่านัน?
เพือใช้ในการตรวจสอบต่อไป

ลงชือ
(
/

หน้า ๒
สำนักบริการสารสนเทศนครราชสีมา

/

นิ สิต
)
.

บว.01
�

�

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
แบบฟอร์มเลือกแผนการศึกษา
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รหัสนิสิต …………………………………………นิสิตระดับ � ปริญญาโท � ปริญญาเอก หลักสูตร ……………………………………………...
สาขาวิชา ..........................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะเลือกเรียน � แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ � แผน ข ไม่ทําวิทยานิพนธ์
� แผน 1.1 � แผน 1.2 � แผน 2.1 � แผน 2.2
ทั้งนี้ 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
(………………..………..…….)

สำนักบริการสารสนเทศนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ใบแจ้งยอดการชําระเงิน
สําหรับนิสิต (1)

ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาเอก

5 0 0 4 5 ปีการศึกษา_____________________วันที่_______________________________________

REF2.:
REF1 :

8888888888

ชื่อ-นามสกุล : __________________________________________คณะ:_________________________________________
สาขาวิชา:____________________________________________เบอร์โทรศัพท์ __________________________________

ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาเอก

ลงชื่อผู้นําฝาก______________________________

8,000 บาท

(แปดพันบาทถ้วน)
ลงชื่อผู้รับเงิน______________________________

อ.จิรนาพร
ตาภา
บัวมอุายไรE-mail
,eMail
address : cherkran_may@hotmail.com
- ส่งหลักฐานการชําระเงินที่ : อ.จิ
สร้อยพิ
: wtujiraporn@gmail.com
อ.จิราพร สร้อยพิมาย
โทร.085-2270899 สำนั
ประสานงานการศึ
ทยาลัยเวสเทิร์น
- สอบถามเพิ่มเติม: 090-552-8393,
090-1988512-16
ต่อ ก5235,6222
และกษามหาวิ
02-563-5252
สำนักท
ประสานงานการศึ
ทยาลั
ยเวสเทิเลขที
ร์น 72/14
ต.หนองกระทุ
อง จ.นครราชสี
มหาวิ
ยาลัยเวสเทิร์นกษามหาวิ
วิทยาเขตวั
ชรพล
่ 4 หมูหมู่ 11่ 5 ถ.หทั
ยราษฎร์่ม อ.เมื
ต.ลาดสวาย
อ.ลํามลูา ก30000
กา จ.ปทุมธานี 12150

เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

REF2.

5 0 0 4 5

สําหรับธนาคาร(2)

REF1 : 8888888888

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

จํานวนเงิน(บาท)

แปดพันบาทถ้วน

8,000

หมายเหตุ
- กรณีชาํ ระเงินด้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการชําระเงินสมบูรณ์ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ตได้
- แบบฟอร์มนี้นาํ ไปชําระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขา
- การชําระเงินจะสมบูรณ์เมื่อ นิสิตได้ส่งหลักฐานการชําระเงินที่ E-mail : wtujiraporn@gmail.com
อ.จิราพร
อยพิมาย
สำนัก
กษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
: อ.จิสร้นตาภา
บัวโทร.085-2270899
อุไร ,eMail address
: ประสานงานการศึ
cherkran_may@hotmail.com
72/14 หมู่ 5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
- สอบถามเพิม่ เติม: 090-552-8393, 090-1988512-16 ต่อ 5235,6222 และ 02-563-5252
มหาวิ
ทยาลัยเวสเทิ
ร์นกษามหาวิ
วิททยาเขตวั
ชรพล
หมูหมู่ 11
ยราษฎร์ ต.ลาดสวาย
อ.ลํ
าลูกกา จ.ปทุ
มธานี 12150
สำนั
กประสานงานการศึ
ทเวสเทิ
ยาลั
ยเวสเทิ
ร์น่ 472/14
หมูถ.หทั
่ 5 ต.หนองกระทุ
่ม อ.เมื
จ.นครราชสี
30000
สำนักประสานงานการศึ
กษามหาวิ
ยาลัย
ร์นเลขที
72/14
่5
ต.หนองกระทุ
่ม อ.เมื
ององจ.นครราชสี
มมาา 30000

_____________________

ผู้รับเงิน
(ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาเอก)_02-03-58

มหาวิิทยาลัยเวสเทิรินิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ิิิิิิิิิิิิิิิค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย

(สาหรับนิสิตปริญญาเอก)

ปิีการศึกษาิ:ิ______________________วันที่ิ________________________________
รหัสนิสิต(REF1):____________________ชื
่อ-นามสกุล:______________________________________
8888888888
ิิิิิคณะ/สาขา: ________________________หลักสูตร:_____________________________________
เบอรโทรศัพทิ: ________________________________

ค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยายิิิิ
(ไม่รวมตาราเรียน)

รวมเป็นเงินที่ต้องชําระทั้งสิ้น 3,500

3,500 บาท
__________________
บาท

่

(สามพันห้าบาทถ้วน)
่ส่งหลักฐานการชาระเงินทาง Email address >>ระดับปริญญาเอก ส่งที่ Email
E-mail: :cherkran_may@hotmail.com
wtujiraporn@gmail.com
อ.จิราพร
อยพิรมน
กประสานงานการศึ
กษามหาวิ
72/14ยหมู
่ 5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิ
ทยาลัสร้
ยเวสเทิ
์ ายวัชโทร.085-2270899
รพล ถนนหทัยราษฎร์สำนั
ตาบลลาดสวาย
อาเภอลาลู
กกา จังหวัทดยาลั
ปทุยมเวสเทิ
ธานี รหัร์นสไปรษณี
์ 12150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพิื่อเข้าบัญชิีิ"มหาวิทยาลิัยเวสเทิรน"

(สำหรับธนาคาร)



ธ.ไทยพาณิชย์ (Service Code: 3316)

ปีการศึกษา : _________ วันที่ _________________________



ธ.กรุงไทย (Service Code: 8602)

รหัสนิสิต (REF1) : ___________________________________
8888888888



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

ชื่อ-สกุล : _________________________________________

ชาระเงินโดย(ค่าธรรมเนียม15บาท/รายการทั่วประเทศ)
 หมายเลข

เช็ค

ธนาคาร/สาขา

จานวนเงิน(บาท)

 เงินสด
หมายเหตุ

- กรณีชาระดวยเช็คมหาวิทยาลัยฯถือว่าชำระมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได
- แบบฟอร์มนำไปชาระเงินไดที่เคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ
- การชาระเงินจะสมบูรณ์ เมื่อไดส่ง E-mail หลักฐานการชาระเงินมาที่ E-mail
: cherkran_may@hotmail.com
E-mail
: wtujiraporn@gmail.com ่
อ.จิราพร
อยพิ
มาย โทร.085-2270899
ม.เวสเทิ
รน์ วัชสร้รพล
02-5635252
,080-0898617 สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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