รู ปถ่าย
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6.
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8.

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา......................
(แนะแนว)
ชื)อ-สกุล นาย/น.ส./นาง........................................................................................................................................................................................
จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. โรงเรี ยน/วิทยาลัย....................................................................จังหวัด.....................................
ที)อยูป่ ัจจุบนั ที)สามารถติดต่อได้ : บ้านเลขที)................หมู่.............. ตําบล.....................................อําเภอ...........................................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ........................................................
หลักสูตร
ภาคปกติ 4 ปี
เทียบโอน (กรณี นกั ศึกษาที)จบวุฒิ ปวส.)
โปรดเลือกคณะ/สาขาวิชาที)ท่านต้องการ
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื)อการสื) อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื) อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื) อสารการท่องเที)ยวและบันเทิง สาขาวิชาการสื) อสารการเมืองบูรณาการ
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
คณะนิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เคยได้รับทุน กยศ.
เคย
ไม่เคย
สวัสดิการที)มหาวิทยาลัยจัดให้
7.1 หอพักมหาวิทยาลัยเกริ ก
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
7.2 ทํางาน Part-time ระหว่างศึกษา
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
7.3 ทุนการศึกษา กรอ./กยศ.
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
ความประสงค์รับทุนกีฬามหาวิทยาลัย
ประเภท ฟุตบอล
บาสเกตบอล
เทเบิลเทนนิส
เซปั กตะกร้อ
กรี ฑา
แบดมินตัน
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอลชายหาด
เปตอง

ลงชื)อ...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
วันที)......../............/............

มหาวิทยาลัยเกริ ก

รู ปถ่าย

KRIRK UNIVERSITY

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา.....................
1. ชื)อ-สกุล นาย/น.ส./นาง...............................................................................เลขที)บตั รประชาชน
ชื)อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ).................................................................................... วัน / เดือน / ปี เกิด
2. จบการศึกษาระดับม.6ปวช.ปวส. โรงเรี ยน/วิทยาลัย...................................................................จังหวัด...........................
3. ที)อยูป่ ั จจุบนั ที)สามารถติดต่อได้ : บ้านเลขที)................หมู่..............ชื)อหมู่บา้ น.............................................ซอย..........................................
ถนน.......................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์บา้ น.....................................มือถือ(ที)สามารถติดต่อได้)..................................................................
4. หลักสูตร
ภาคปกติ 4 ปี
เทียบโอน (กรณี นกั ศึกษาที)จบวุฒิ ปวส.)
5. โปรดเลือกคณะ/สาขาวิชาที)ท่านต้องการ
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื)อการสื) อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการสื) อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื) อสารการท่องเที)ยวและบันเทิง
สาขาวิชาการสื) อสารการเมืองบูรณาการ
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
คณะนิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6.
เคยได้รับทุน กยศ.
เคย
ไม่เคย
7. สวัสดิการ 7.1 หอพักมหาวิทยาลัยเกริ ก
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
7.2 ทํางาน Part-time ระหว่างศึกษา
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
7.3 ทุนการศึกษา กยศ.
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
8. ความประสงค์รับทุนกีฬามหาวิทยาลัย
รับทุนการศึกษา ไม่รับทุนการศึกษา
ประเภท ฟุตบอล บาสเกตบอล
เทเบิลเทนนิส
เซปั กตะกร้อ
กรี ฑา
แบดมินตัน
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอลชายหาด
เปตอง
หลักเกณฑ์ การขึน ทะเบียนนักศึกษา
1.ผู้สมัครมารายงานตัวและขึน ทะเบียนนักศึกษาด้ วยตนเอง ตามวัน - เวลาที,มหาวิทยาลัยกําหนด
2.ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การขึน ทะเบียนเป็ นนักศึกษาโดยมีหลักฐานประกอบดังต่ อไปนี
( ) สํ าเนาใบ ปพ. จํานวน 2 ฉบับ (กรณีสมัครก่อนได้ รับใบเสดงผลการเรียนให้ ใช้ หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุกาํ ลังศึกษาอยู่ช ันปี สุ ดท้ าย)
กรณีวุฒิการศึกษาที,สําเร็จการศึกษาเป็ นคุณวุฒิต่างประเทศ จะต้ องมีใบเทียบระดับความรู้ จากกระทรวงศึ กษาธิการก่ อนการสมัคร โดยให้ ติดต่ อที,สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาพืน ฐาน โทร. 02-2817185 ต่ อ 101-105
( ) สํ าเนาทะเบียนบ้ านจํานวน 1 ฉบับ
( ) สํ าเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
( ) รู ปถ่ ายสี 1 นิว จํานวน 2 ใบ
3.กรณีชําระค่ าเทอมเอง ต้ องชําระเงินในวันขึน ทะเบียน

ลงชื)อ...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
วันที)......../............/............

