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ใบสมัครเข้าศึกษา
Application for Admissions
 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ชลบุรี
สาขาวิชาที่ต้องการศึกษา (Program you are applying for)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

( ) สาขาวิ
ชาศิชลาการจั
ปะการประกอบอาหารอย่
างมืออาชี
พ (Professional Culinary Arts)
สาขาวิ
ดการโรงแรม (Hotel
Management)
( ) สาขาวิ
ชาการจั
ดการธุ
รกิจบริวกและศิ
ารอย่าลงมืปะการประกอบอาหาร
ออาชีพ (Professional Hospitality
สาขาวิ
ชาการจั
ดการครั
(CulinaryManagement)
Arts & Restaurant Management)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management)
( ) สาขาวิ
ชานวัชานวั
ตกรรมการบริ
การในอุกตารในอุ
สาหกรรมการท่
องเที่ยว (Service
Tourism Industry)
สาขาวิ
ตกรรมการบริ
ตสาหกรรมการท่
องเที่ยวInnovation
(ServiceinInnovation
in Tourism Industry)
ผู้สมัครใส่หมายเลขหน้าสาขาวิชาทีเ่ ลือกโดยเรียงลาดับความสาคัญจาก 1 ถึง 3 กรณีสาขาวิชาทีเ่ ลือกลาดับที่ 1 เต็ม วิทยาลัยจะเรียงลาดับการเลือกสาขาในลาดับต่อไป
(Desired program of study 1st, 2nd and 3rd choice, If you are not admitted to the program of your 1st choice the college will be selected the next choice)

ข้อมูลส่วนตัว (Student Information)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล

(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) Frist Name Mr./Mrs./Ms.

อายุ

ปี ศาสนา

เกิดวันที่

เดือน

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่

Last Name
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

พ.ศ.
หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

อายุ

ปี ส่วนสูง

ซม. นาหนัก

ถนน
จังหวัด

โทรศัพท์ที่บ้าน

กก.

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์มือถือ

ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล์
เกี่ยวข้องเป็น

โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา (Education Details)
จบการศึกษาระดับ  ม.6  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  อืน่ ๆ โปรดระบุ
ผลการเรียนเฉลีย่

จากโรงเรียน

จังหวัด

เข้าศึกษาภาคการศึกษา/ปีการศึกษา (Study Duration)
 ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา พ.ศ. 25

ระดับการศึกษาที่สมัคร (Study Level)
 ปริญญาตรี (4 ปี)

 ปริญญาตรีที่ 2

 ปริญญาตรีเทียบโอน (เฉพาะปริญญาตรีเทียบโอนต้องยื่นคาอธิบายรายวิชาจากต่างสถาบัน หรือผู้สาเร็จการศึกษา ปวส.)
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การยกเว้นการสอบคัดเลือกข้อเขียน (Exception for written Entrance Examination)
ผู้สมัครทีม่ ีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75
2.50 ขึนไปจะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน กรณีหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และหรือหมวดวิชา
2.75 ผู้สมัครมีความประสงค์  สอบวัดความรู้  ไม่สอบวัดความรู้ และสมัครใจเรียนวิชาปรับพืนฐาน
คณิตศาสตร์น้อยกว่า 3.00
ประวัติเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)/กองทุนกู้ยมื กรอ. (Scholarship Information)
 กู้ต่อเนื่อง

 กู้รายใหม่

 ทุนส่วนตัว

 มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากวิทยาลัย
ท่านทราบข้อมูลของวิทยาลัยดุสติ ธานีจากแหล่งใด (How did you find out about Dusit Thani College?)
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
O โฆษณาทางหนังสือพิมพ์
O โฆษณาทางวิทยุ
O พ่อ-แม่/ผู้ปกครอง/พี่น้อง
O รุ่นพี/่ ศิษย์เก่าของโรงเรียน
O เว็บไซต์
O โบรชัวร์/ แผ่นพับ/ ใบปลิว
O บูธ/นิทรรศการการศึกษา……………………………

O โปสเตอร์/ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
O ครูแนะแนวที่โรงเรียน
O ทีมงานแนะแนวของวิทยาลัยดุสิตธานี
O อื่น ๆ.........................................................

เอกสารทางการศึกษาและเอกสารที่ใช้ประกอบเพื่อเข้าศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานีจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
หากวิทยาลัยตรวจพบว่าเอกสารใด ๆ เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยกาหนด
วิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาผู้นันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตังแต่วันที่มาสมัคร
ลงชื่อ (Signature)

ผู้สมัคร (Applicant)

(
วันที่

)
/

/พ.ศ. 25

เอกสารประกอบกาารรับสมัคร
กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ Email: Marketing@dtc.ac.th
1. ใบสมัครของวิทยาลัย
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบปพ.1)
3. ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา (ใบปพ.7)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาบัตรประชาชน
6. สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7. ใบโอนเงินการชาระค่าสมัคร 500 บาท
8. ใบรับรองแพทย์ (ใช้ฟอร์มของวิทยาลัย)
9. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (นามาในวันนัดสอบ)
สอบถามเพิ่ม่มเติเติมมได้ได้ทที่ ี่
สอบถามเพื
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 02-721-8471 และ 02-721-8472
โทรสาร 02-361-7806 มือถือ 065-667-6867 Facebook: Dusit Thani College
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