
เลอืกแผนการเรียน 

 แผน ก (วิทยานิพนธ)์ 

 แผน ข (สารนิพนธ)์ 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี ……………………………………….. 

รหสันิสติ  

กรณีศิษยเ์กา่ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

  ประสงคร์บัทนุสว่นลดศิษยเ์กา่ 

  ไม่ประสงคร์บัทนุสว่นลดศิษยเ์กา่ 

มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ วทิยาเขตวชัรพล 

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

 มท ๐๑

ใบสมคัรเขา้ศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

  

              

 สมคัรศึกษาเขา้คณะ / หลกัสูตร..................................................................สาขาวิชา...................................................... 

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

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

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน.......................................................................................... หนงัสอืเดินทาง....................................................... 

     เช้ือชาติ..................สญัชาติ..............ศาสนา..................วนั/เดือน/ปีเกดิ...........................อาย.ุ...............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 าเร็จการศึกษา.............................เกรดเฉลี่ยสะสม..................... 

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

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

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

ท่ีอยู่ปจัจุบนั.................................................................................................................... โทรศัพท.์................................................................. 

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

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นตามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบการคดัเลอืกของ มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ และขอ้ความขา้งตน้เป็นจริง

ทกุประการ หากขา้พเจา้ขาดคณุสมบตัอิยา่งใดอย่างหน่ึง หรือ ฝ่าฝืนระเบยีบการคดัเลอืกหรือขอ้ความขา้งตน้ไม่เป็นความจริง ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้ดัสทิธิ์

การเขา้ศึกษาตอ่โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ท ัง้สิ้น 

                        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 าเนาใบปริญญา  

บตัรที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 ฉบบั 

❑หลกัฐานอืน่ เช่น เปลีย่นชื่อ-สกลุ(ถา้ม)ี จ านวน 3 ฉบบั 

    (ตอ้งรบัรองส าเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

ใบสมคัรเขา้ศึกษาสามารถถา่ยเอกสารส าเนาได ้

ตดิรูปถ่าย 

1 นิ้ว



บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเวสเทิรน์ 

แบบฟอรม์การรบัทนุสว่นลดศิษยเ์กา่

เรยีน อธิการบด ี/ รองอธิการบด ี

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................... นามสกลุ.......................................................... 

รหสันิสติ .................................................................................................... นิสติระดบั  ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก 

ซึง่ไดศึ้กษาทีม่หาวทิยาลยัเวสเทริน์ ในระดบัปรญิญาตร ี หลกัสูตร ....................................................................................... 

สาขา ..............................................................................  ปีการศึกษาทีส่  าเร็จการศึกษา ..................................................... 

กรณีศิษยเ์กา่ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

  ประสงคร์บัทนุสว่นลดศิษยเ์ก่า 

  ไมป่ระสงคร์บัทนุสว่นลดศิษยเ์ก่า 

ลงชื่อ ............................................................................... นิสติ 

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

ความคดิเหน็ของรองผูอ้ านวยการวทิยาลยัการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 

 เหน็สมควรอนุมตัิ

 ไม่เหน็สมควรอนุมตั ิ เพราะ ................................................................................................. ........................

   ลงชื่อ ............................................................... 

( ดร. บญุมาก  กนัหาสาย )     

รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัการศึกษาผ่านระบบเครอืข่าย 

ความคดิเหน็ของผูอ้ านวยการส านกัวชิาการ 

 เหน็สมควรอนุมตั ิ

 ไม่เหน็สมควรอนุมตั ิ เพราะ .................................................................................................. ....................... 

  ลงชื่อ ............................................................... 

 ( อาจารย ์ดาวรุ่งรตา วงษไ์กร  ) 

    ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการ 

ความคดิเหน็ของ อธิการบดี 

 อนุมตัิ

 ไม่อนุมตั ิเพราะ .......................................................................... ......................................................................

 ลงชื่อ ............................................................. ......... 

   (รองศาสตราจารย ์ดร.จริศกัดิ์  จยิะจนัทน)์ 

          อธกิารบด ี



บว.01 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเวสเทิรน์ 

แบบฟอรม์เลอืกแผนการศึกษา 

เรยีน คณบดีบณัฑติวทิยาลยั 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................... นามสกลุ................................................................ 

รหสันิสติ .................................................................................................... นิสติระดบั ❑ ปรญิญาโท ❑ ปรญิญาเอก 

หลกัสูตร …………………………………………………………………………….. สาขาวชิา............................................................................ 

มีความประสงคท์ี่จะเลอืกเรยีน ❑ แผน ก 2 ท าวทิยานิพนธ ์

❑ แผน ข ไมท่  าวทิยานิพนธ ์ 

ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไดน้ าผลการเรยีน (Transcripts) มาประกอบการเลอืกแผนการศึกษาดว้ย โดย 

❑ ม ี(Transcripts) ประกอบการพจิารณา 

❑ ไมม่ ี(Transcripts) ประกอบการพจิารณา 

ลงชื่อ ............................................................................... นิสติ

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

ความคิดเหน็ของผูอ้ านวยการ 

หลกัสูตร ..................................................................................................................................................... พจิารณาแลว้

❑ เหน็สมควรอนุมตัิ 

❑ ไมเ่หน็สมควรอนุมตั ิ เพราะ ......................................................................................................................... 

 ลงชื่อ ............................................................... ผูอ้  านวยการหลกัสูตร 

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

ความคิดเหน็ของคณบดีบณัฑติวทิยาลยั 

 ❑ อนุมตั ิ

 ❑ ไมอ่นุมตั ิเพราะ ................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ ............................................................... ผูอ้  านวยการหลกัสูตร 

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



ระเบียบการรบัสมคัรนิสติใหม่ระดบัปรญิญาโท 

คุณสมบตัขิองผูส้มคัรระดบัปรญิญาโท 

1.เป็นผูส้  ำเร็จกำรศึกษำไม่ต  ำ่กว่ำในระดบัปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ จำกสถำบนักำรศึกษำในประเทศหรอืต่ำงประเทศทีส่  ำนกังำน กพ. ให ้

กำรรบัรอง หรอื 

2. เป็นผูส้  ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยของหลกัสูตรระดบัปรญิญำตร ีและคำดว่ำจะส ำเร็จกำรกำรศึกษำ ก่อนเปิดภำค

กำรศึกษำ  จำกสถำบนักำรศึกษำในประเทศหรอืต่ำงประเทศทีส่  ำนกังำน กพ. ใหก้ำรรบัรอง หรอื 

3. ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบณัฑติศึกษำใหเ้ขำ้ศึกษำต่อได ้เป็นกรณีพเิศษเฉพำะรำย  และ

4. มคีุณสมบตัอิืน่ตำมทีม่หำวทิยำลยัท ัง้หมด

หมำยเหต ุ: กรณีทีใ่ชว้ฒุกิำรศึกษำทีส่  ำเร็จจำกต่ำงประเทศในกำรสมคัรเรยีน ใหเ้ทยีบวุฒกิำรศึกษำ จำก คณะกรรมกำรอดุมศึกษำก่อนด ำเนนิกำร

สมคัรเรยีน  

หลกัสูตรที่เปิดสอนระดบัปรญิญาโท 

     ระดบัปรญิญาโท (สามารถส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง ถงึ 2 ปี ) จ านวนหน่วยกติ 36 – 45 หน่วยกติ 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ  ➢ สำขำบญัชแีละกำรเงนิ  /  สำขำกำรจดักำรและกำรตลำด 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ ➢ สำขำบรหิำรกำรศึกษำ  /  สำขำหลกัสูตรและกำรสอน 

หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ   

หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ   ➢ สำขำบรหิำรงำนสำธำรณสุข 

หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ     ➢ สำขำกฎหมำยมหำชน 

*** เอกสารประกอบการสมคัรเรยีนเขา้ศึกษาระดบัปรญิญาโท *** 

1. ใบสมคัรเรยีนเขำ้ศึกษำระดบัปรญิญำโท 1  ฉบบั 

2. ใบ บว 01.(เลอืกแผนกำรเรยีน) 1  ฉบบั 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 3  ฉบบั 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 3  ฉบบั 

5. ส ำเนำวุฒกิำรศึกษำทีถ่กูตอ้งสมบูรณ ์ระบวุนัทีส่  ำเร็จกำรศึกษำ (ใบ รบ. , ใบปรญิญำ และ transcript)

ถำ่ยส ำเนำดำ้นหนำ้ – ดำ้นหลงั (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบประกำศนียบตัรทีส่  ำเร็จกำรศึกษำ 3  ฉบบั

6. กรณีเปลีย่นชื่อ – นำมสกลุ ใหแ้นบส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ–นำมสกลุ 3  ฉบบั 

7. รูปถำ่ย 1 นิ้ว 4 รูป ชดุขำ้รำชกำร หรอื (ชดุสุภำพเรยีบรอ้ย สวมเสื้อคอปกสขีำว ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตำ)

8. ส ำเนำใบน ำฝำกเงนิค่ำขึ้นทะเบยีนนิสติ 4,000 บำท

9. กรณีผูส้มคัรเรยีนท ำงำนในหน่วยงำน อบต. อบจ. เทศบำล ขอหนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัิงำน       1    ฉบบั

สง่เอกสารการสมคัรเรยีนทัง้หมด 

ที่อยู่ในการจดัสง่เอกสารการสมคัรเรียน 

ตดัสว่นที่อยู่มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ วิทยาเขตวชัรพล เพือ่ตดิหนา้ซองเอกสารสมคัรเรียน  

กรุณาส่งถึง ดร.บุญมาก กันหาสาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาโท) 

เลขที่4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์  ตําบล ลาดสวาย อําเภอ ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรสอบถามรายละเอยีดเพ่มิเติมที่ 088-7509481-82 (อ.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร) IDLINE : @westernonline 

ฝ่ ายรบัสมคัรเรียนป.โท 02-5635252 กด 0  หรอื 088-2783844,063-2034480-84 



ปการศึกษา____________________ชื่อ-นามสกุล:__________________________________________________________

คณะ:_________________________________________สาขาวิชา:_______________________________________________

สนามสอบ__________________________________เบอรโทรศพัท_____________________________________________

สง่หลักฐานการชําระเงินมาที่  อ.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร 
 thamonwan.th@western.ac.th     02-563-5252 กด 0 ,063-203-4480-84 และ 088-750-9481-82

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 เช็ควันที่ ธนาคาร/สาขา จํานวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ
1. กรณีชําระเงินด ้วยเชค็ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการชําระเงินสมบูรณ์ เมือ่ธนาคารเรียกเกบ็เงนิตามเช็ตได ้
2. แบบฟอร์มนี้นําไปชําระเงินได ้ทีเ่คานเตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขา
3. การชําระเงินจะสมบูรณ เมือ่นิสิตได้ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่  อ.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร

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

ผู้รับเงนิ 

คาขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาโท 

ใบแจงยอดการชําระเงิน สําหรับนิสิต(1)

4,000
เงินสด สีพ่ันบาทถ้วน

ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตระดับปริญญาโท         4,000  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

 thamonwan.th@western.ac.th    @westernonline

              (สี่พันบาทถวน)

ลงชื่อผู้นาํฝาก__________________________________     ลงชื่อผูร้ับเงนิ__________________________________
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 ตารางประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา  2563

 ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาผ่านระบบเครือขา่ย

หน่วยกิต ระยะเวลา

ตลอดหลักสูตร ในการศึกษา ตลอดหลักสูตร ต่อเดือน ขั้นต ่า  20 %

และค่าธรรมเนียม

1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี,สาขาการจัดการทั่วไป 120
สาขาการตลาด,สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ,สาขาอุตสาหกรรมบริการ)
กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 144,000.00 4,000.00 1,300
กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา 24 96,000.00 4,000.00 1,300

2 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถิ่น 120
กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 144,000.00 4,000.00 1,300
กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา 24 96,000.00 4,000.00 1,300

3 หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 132
กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 162,000.00 4,500.00 1,400
กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา 30 135,000.00 4,500.00 1,400

4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 139

กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 198,000.00 5,500.00 1,600
กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา 30 165,000.00 5,500.00 1,600

ขั้นต ่า  20 %

1 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (สาขาบญัชีและการเงิน,สาขาการจัดการและการตลาด) 36 14 140,000.00 10,000.00 3,000
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 36 14 140,000.00 10,000.00 3,000
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 39 24 140,000.00 10,000.00 3,000

ส าหรับผู้ทีต่้องการใบประกอบวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 42 24 230,000.00 10,000.00 3,000
ส าหรับผู้ที่ ไม่ต้องการ ใบประกอบวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 39 24 140,000.00 10,000.00 3,000

4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 39 24 140,000.00 10,000.00 3,000
5 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายมหาชน 39 24 168,000.00 12,000.00 3,400
6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารงานสาธารณสุข 39 14 168,000.00 12,000.00 3,400

ระดบัปริญญาตรี (ระบบการศึกษาทางไกล)

ระดบัปริญญาโท (ระบบการศึกษาทางไกล)

หลักสูตรที ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบผ่อนช่าระรายเดือน และ ขั้นต ่า



 ระดบัปริญญาเอก (ระบบภาคปกติ) เทอม 1 (5เดือน) เทอม 2 (4เดือน)  เทอม 3 (3เดือน)

1 หลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต 555,000.00 ชา่ระรายเดอืน/เทอม 11,000 15,000 18,340

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 555,000.00 ชา่ระรายเดอืน/เทอม 11,000 15,000 18,340

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 555,000.00 ชา่ระรายเดอืน/เทอม 11,000 15,000 18,340

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา 555,000.00 ชา่ระรายเดอืน/เทอม 11,000 15,000 18,340

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 555,000.00 ชา่ระรายเดอืน/เทอม 11,000 15,000 18,340

( ดร.  บุญมาก  กันหาสาย )ข้อมูล  ณ  วันที  1 มิถุนายน 2563

ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (call center) รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือขา่ย



ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................                                           
ที่อยู่............................................................................................................ 
................................................................................................................... 
รหัสไปรษณยี์ ..................................................... 
 

                                       

             

                                                          กรุณาส่ง 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล 

ดร.บุญมาก  กันหาสาย 
         **** สมัครเรยีนปริญญาโท**** 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์  ต าบล ลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัด ปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12150 

โทร. 085-2568844,088-7509481,088-7509482 

*** ก่อนส่งไปรษณีย์ถ่ายหน้าซอง ยืนยันการสมัครท่ี               @westernonline  *** 
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