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ใบสมัคร APPLICATION FORM
 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์ การศึกษาเมืองพัทยา ชลบุรี
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
คณะอุตสาหกรรมบริการ Faculty of Hospitality Industry

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ ท

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุ ขภาพ สปา และความงาม

(Hotel and Resort Management)

(Wellness, Spa and Aesthetics Business Management)
 สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและการประชุม

 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
(Culinary Arts and Kitchen Management)

(MICE and Events Management)

 สาขาวิชาการจัดการท่ องเที่ยว

(Tourism Management)
ผู้สมัครใส่ หมายเลขหน้ าสาขาวิชาที่เลือกโดยเรียงลาดับความสาคัญจาก 1 ถึง 3 select up to 3 areas of specialization 1, 2, 3 according to your priority

กรณีสาขาวิชาที่เลือกลาดับที่ 1 เต็ม วิทยาลัยจะเรียงลาดับการเลือกสาขาในลาดับต่ อไป

สาหรับผู้สมัครคัดเลือกโครงการพิเศษ (โควตา) กรณีเกรดเฉลีย่ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ น้อยกว่ า 3.00
มีความประสงค์
สอบวัดความรู้
ไม่ สอบ และสมัครใจเรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน
หลักสู ตร Program  ปริญญาตรี (4 ปี ) 4-Year Program  ปริญญาตรีเทียบโอน Transfer Program  ปริญญาตรีที่ 2 Second Degree
ภาคเรี ยนที่ Semester:
ปี การศึกษา Year:
ประวัติส่วนตัว Personal Data:
ชื่อ (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) First Name (Mr./Mrs./Ms.):

Last Name:

เพศ
Sex:
ส่ วนสู ง
Height:

อายุ
Age:
สัญชาติ
Nationality:

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน Address:
บ้านเลขที่
House/Apt No.:
ตาบล/แขวง
Sub district:
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code:

วัน/เดือน/ปี เกิด
Birth Date:
ซ.ม. น้ าหนัก
Weight:

โทรศัพท์
Telephone:

ก.ก. เชื้อชาติ
Race:
ซอย
Soi:
อาเภอ/เขต
District:
โทรสาร
Facsimile:

กรณีติดต่ อเร่ งด่ วน Contact Person in Case of Emergency:
ชื่อ-นามสกุล
Name:

โทรศัพท์
Telephone:

ถนน
Street:

ศาสนา
Religion:

จังหวัด
City, Province:

อีเมล์:
E-mail:
เกี่ยวข้องเป็ น
Relationship as:
มีต่อด้ านหลัง

ประวัติครอบครัว Family Data:
ชื่อ-นามสกุล บิดา
Father’s Name:
ชื่อ-นามสกุล มารดา
Mother’s Name:

อาชีพ
Occupation:

โทรศัพท์
Telephone:

อาชีพ
Occupation:

โทรศัพท์
Telephone:

ประวัติการศึกษา Student’s Educational Background:
โรงเรี ยน/วิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

High School/College Attended:

Certificate/Degree Received:

สาเร็ จการศึกษา ว/ด/ป

เกรดเฉลี่ยสะสม

Date of Graduation:

Grade Point Average:

ผู้สนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการศึกษา Financial support during the study:
ชื่อ-นามสกุล _______________________________________________อาชีพ ___________________________________________
First Name-Last Name:
Occupation:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน _________________________________________________________________________________________
Average monthly income:
เกี่ยวข้องเป็ น _______________________________________________โทรศัพท์ ________________________________________
Relationship as:
Telephone:

ท่ านทราบข้ อมูลของวิทยาลัยดุสิตธานีจากแหล่ งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
O โฆษณาทางหนังสื อพิมพ์
Oโฆษณาทางวิทยุ
O พ่อ-แม่/ ผูป้ กครอง/ พี่นอ้ ง O รุ่ นพี่/ ศิษย์เก่าของโรงเรี ยน
O เว็บไซต์
O โบรชัวร์ / แผ่นพับ/ ใบปลิว
O บูธ/นิทรรศการการศึกษา……………………………

Oโปสเตอร์/ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
O ครู แนะแนวที่โรงเรี ยน
O ทีมงานแนะแนวของวิทยาลัยดุสิตธานี
O อื่นๆ.........................................................

เอกสารทางการศึกษาและเอกสารทีใ่ ช้ ประกอบเพือ่ เข้ าศึกษาทีว่ ิทยาลัยดุสิตธานีจะต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ ทุกประการ หากวิทยาลัยตรวจพบว่ า
เอกสารใด ๆ เป็ นเท็จ ไม่ ถูกต้ อง หรือไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ตามทีว่ ิทยาลัยกาหนด วิทยาลัยจะถือว่ านักศึกษาผู้น้ันพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ตั้งแต่ วนั ที่มาสมัคร
ลายมือชื่อผู้สมัคร_________________________________
(________________________________)
วันที่_________/__________/_________
Line ID : @dusitthanicollege
Facebook: www.facebook.com/DTCThailand
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ For Official Use Only

