ครเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ ใบสมั
Application for Admissions
 ปริญญาตรี/Bachelor’s Degree  ปริญญาโท/Master’s Degree
วันที่/Date…………………….………………………………….………….…
 ประกาศนียบัตร/Certificate
 อื่นๆ/Others…………………… เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่/Semester....... ปีการศึกษา/Year..........

สาขาวิชาที่ตอ้ งการศึกษา/
Program you are applying for
1……………………………………………………….
2……………………………………………………….
สําหรับเจ้าหน้าที่/Staff only
เอกสารประกอบการสมัคร/
Application checklist
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ/
Copy of passport
 สําเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ/
Copy of Basic Educational
Transcript
 สําเนาบัตรประจําตัวผู้พิการ/
Copy of disability ID
 อื่นๆ/Other…………………..…………..
………………………………………………..………

ข้อมูลส่วนตัว/Student Information
เลขประจําตัวประชาชน/Passport number………………………………………..……………..………………….
 ชาย/Male  หญิง/Female
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss  อื่นๆ/Other .……………………..…………………
ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname (ภาษาไทย/in Thai)
................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname (ภาษาอังกฤษ/in English)
……………………………………………………………………………..........................................................................
น้ําหนัก/Weight …………………..…… ก.ก/kg.
ส่วนสูง/Height ………..…………..…… ซ.ม./cm.
วัน/เดือน/ปีเกิด/Date of birth ……………………………..…………………………………………………….……...
เชื้อชาติ/Nationality ……………….………………….. สัญชาติ/Citizenship ………………….……….……
ศาสนา/Religion ………….…………….…………….….
สภาพร่างกาย  ปกติ, ไม่มีความบกพร่อง, ไม่พิการ / non-disabled Physical Condition
 มีความบกพร่อง หรือ พิการ (โปรดกรอกรายละเอียดด้านหลัง)
/ disabled (Please specify on the next page.)

ที่อยู่ที่ติดต่อได้/Address and contact information

ชําระเงินค่าสมัคร/Application fee

บ้านเลขที่/Number ……………..................... หมู่ที่/Moo …………..…………………….…………………….
หมู่บ้าน/Village ……………………………………………………………..…………………………………………………….
ซอย/Soi ………………….………….……..………… ถนน/Street ……………..……………………….…………….
ตําบล/Tambon ……………………………..….… อําเภอ/District ………………………………….…………….
จังหวัด/Province ……………………….………… รหัสไปรษณีย์/Postal code ……………….….………..
เบอร์โทร/Telephone number ………………………………………………………………………………….……….
เบอร์โทร.ผู้ปกครอง /Parent’s telephone number ………………..……………………………….……….
Email ……………………………………………………………………………… LINE ………….……………………………
Facebook : …………………………………………………………………………………….…………………………………

ตามใบเสร็จเล่มที่/Receipt No.

ประวัติการศึกษา/Education

……………………………………
ลงชื่อ/Signature of staff
………/………..….…../………

……………………/…………….…………..……
……………………….……………
ผู้รับเงิน/Recipient
………/………..….…../………
ความเห็นของสาขาวิชา / Department Decision
 Accept / รับเข้าศึกษาในสาขาวิชา / Dept.
…………………………….……………….…….…………
…………………………….……………….…….…………
 อื่นๆ / Others .............................................
…………………………….……………….…….…………
ลงชื่อ………………………..…….……....………..ผู้สัมภาษณ์
(signature) ......../…….….….…./….…… (Interviewer)

สําเร็จการศึกษาระดับ/Highest level of education or professional certificate
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / High school
 ระดับปริญญาตรี/ Bachelor’s degree
 ระดับปริญญาโท ขึน้ ไป/ Master’s degree or higher
 อื่นๆ / Other ………………………………………………………………………………………………..………
แผนการเรียน/Program ……………………………………………… คะแนนเฉลี่ยสะสม/G.P.A. ……………
จากโรงเรียน/Previous institution ……………………………………………………………..………………………
จังหวัด/Province ………………………………………………………………………………..………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง หากมีข้อมูลใดไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้ายินดีเป็นผูร้ ับผิดชอบ/ I hereby declare that all information is true.
If not, I will take full responsibility for any future consequences that
may follow.
ลงชื่อ/Signature………………………………………....………..ผู้สมัคร/Applicant
........../…………….….…./……….

การพิจารณารับเข้าศึกษา สําหรับผู้พิการ (Consideration for disabled persons to study)
ข้อมูลความบกพร่อง หรือ พิการ / Specific Disability
 1. บกพร่องทางการมองเห็น ในระดับที่สามารถมองเห็นเลือนราง / Visual impairment
 2. บกพร่องทางการได้ยิน ในระดับใช้เครื่องช่วยฟัง / Hearing impairment
 3. บกพร่องทางร่างกาย ในระดับช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้ / Partial mobility impairment
 4. บกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับที่สามารถอ่านได้ (โปรดแนบใบรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้) / Learning disability
(able to read) (For these categories, please attach a report by an appropriate professional regarding special needs.)
 5. บุคคลออทิสติกส์ สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิสมั พันธ์กับคนอื่นได้ ควบคุมอารมณ์ได้ ช่วยเหลือตนเองได้ (โปรดแนบใบรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า
สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้) / Mild autism spectrum disorder but can communicate, sustain relationships and control emotions
(For these categories, please attach a report by an appropriate professional regarding special needs.)
 6. ความพิการซ้ําซ้อน (ตามข้อ 1 – 5) / Multiple Disabilities (According to clause 1 – 5)
ลักษณะของความพิการ / Describe disability ......................................................................................................................................................................................
ความต้องการพิเศษ / Special needs .....................................................................................................................................................................................................
ความเห็นของสาขาวิชา (1) / Department Decision
ความเห็นของสาขาวิชา (2) / Department Decision
 Accept / รับเข้าศึกษาในสาขาวิชา / Dept.
………..…………………….………………………………………………………………………….
 อื่นๆ / Others ..............................................................................................
ลงชื่อ………………………………...........………..ผู้สัมภาษณ์
(signature) ......../……..….….…./……… (Interviewer)

 Accept / รับเข้าศึกษาในสาขาวิชา / Dept.
……………………………………………………….……….……………..……………………….
 อื่นๆ / Others ...........................................................................................
ลงชื่อ……………………....………………………..ผู้สัมภาษณ์
(signature) ......../…….……..…./……… (Interviewer)

หลักสูตรที่เปิดสอน (Program Information)
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)
นิติศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
+ปริญญาตรีจาก Shanghai Normal University
ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor’s Degree (International Program)
Bachelor of Arts (English Communication)
Bachelor of Business Administration
(International Business Management)

Bachelor of Science (Information Technology)
Bachelor of Business Administration
(Hospitality Industry Management)

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(คริสต์ศาสนศาสตร์)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(คริสต์ศาสนศาสตร์)

(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/Study in English)

(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/Study in English)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) Master’s Degree (International Program)
Master of Arts (Linguistics)

Master of Arts
(Teaching English to Speakers of Other Languages)

หลักสูตรอื่นๆ Others
นิติศาสตรบัณฑิต (แผนการศึกษาพิเศษ)
ประกาศนียบัตรคริสต์ศาสนศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
Foundation Studies Program (International Program)

• ศูนย์รับนักศึกษา สํานักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (50000)
โทรศัพท์ 053 851478 ต่อ 240, 241 โทรสาร และ สายตรง 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com เว็บไซต์ : www.payap.ac.th
• International College Admissions Tel. 053 851478 ext. 7263 website : inter.payap.ac.th

