หมายเลขผู้สมัคร...............................................................

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
(1-inch Photo)

APPLICATION FORM FOR GRADUATE ADMISSIONS
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Engineering, Burapha University
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวอักษรบรรจง (Typewritten or block letters)
1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)
ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)....................................................................นามสกุล........................................................................
Name (Mr./Ms./Mrs.)……………………………………………………..…… Family Name..…………………………………………………….
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)
……..…/…….../……………… (DD/MM/YYYY)
เกิดที่จังหวัด (City of Birth)

สัญชาติ (Nationality)
เพศ (Gender)
 ชาย (Male)
 หญิง (Female)
สถานภาพการสมรส ( Marital Status)
 โสด (Single)
 แต่งงาน (Married)

เกิดที่ประเทศ (Country of Birth)

2. ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ (Contact information)
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร (Current Address)
โทรศัพท์บ้าน (Home Telephone)

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

อีเมล์ (E-mail Address)

3. ข้อมูลการสมัคร (Enrollment Information)
สาขาที่สมัคร (Field of Study Applied For)
ระดับปริญญา (Degree Level)
 วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 ปริญญาเอก (Ph.D.)
 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
 แบบ 1.1 (Plan 1.1)  แบบ 1.2 (Plan 1.2)
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 แบบ 2.1 (Plan 2.1)  แบบ 2.2 (Plan 2.2)
 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 ปริญญาโท (Master)
 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 แผน ก1 (Plan A1)  แผน ก2 (Plan A2)
 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 แผน ข (Plan B)
 วิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering)
 การจัดการพลังงานและสิงแวดล้อม (Energy and Environmental Management) วิชาเอก ถ้ามี (Major, if applicable)
 การจัดการงานวิศวกรรม (Engineering Management)
………………………………………………………………………………………….
ประเภทนิสิต (Student Status)
 เต็มเวลา (Full-time)
 ไม่เต็มเวลา (Part-time)
สมัครทุนช่วยเหลือการศึกษา (Apply for Financial Assistance)
 ต้องการสมัครทุนผู้ช่วยสอน (Apply for Graduate Teaching Assistantship, GTA)
 ต้องการสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย (Apply for Graduate Research Assistantship, GRA)
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (Research Advisor) ……………………………………………………………………………………………………………………
* เฉพาะนิสิตปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ประเภทเต็มเวลาเท่านั้น ( Only applicable for Ph.D. students and Plan A Master students)

1/4

4. ประวัติการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Educational Background)
โปรดระบุตามลาดับเวลา เริ่มจากล่าสุด (In chronological order, beginning with the most recent)
ชื่อสถานที่ศึกษา ประเทศ
(Institution Name, Country)

สาขาวิชา
(Major)

ปีที่จบ
(Year
Awarded)

ชื่อย่อปริญญา
(Degrees
Abbreviation)

คะแนนเฉลี่ย
(GPA)

5. เกียรติประวัติ รางวัล สิ่งตีพิมพ์ ทุนการศึกษา (Honors, Awards, Publications, Scholarships)
เกียรติประวัติ รางวัล สิ่งตีพิมพ์ ทุนการศึกษา (Honors, Awards, Publications, and Scholarship)

ปีที่ได้รับ (Year Awarded)

6. ประสบการณ์การทางาน (Work Experience)
ระบุประวัติประสบการณ์การทางาน เริ่มจากล่าสุด (In Chronological order, beginning with the most recent work experiences.)
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
ระยะเวลา จากปี พ.ศ./ถึงปี พ.ศ.
(Position)
(Name of Organization)
(Duration, form year/to year)

7. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency)
ผลคะแนนจากการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษต่าง ๆ ถ้ามี (English test score, if any)

 TOEFL
 IELTS
 TOEIC
 BUU Test
 อื่น ๆ (ETC)

........................................
........................................
........................................
........................................
................................................................................................................................................

8. Statement of Purpose
ผู้สมัครทุกคนจะต้องแนบ Statement of Purpose ซึ่งเขียนด้วยภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เพื่ออธิบายถึงหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ (All
applicants are required to submit a Statement of Purpose written in English, not to exceed 2 pages, describing the following topics.)
1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาของผู้สมัคร (Your purpose and objective for undertaking graduate
study.)
2. พื้นฐาน ประสบการณ์ และขีดความสามารถที่จะศึกษาต่อในสาขาที่ผู้สมัครเลือก (Your background, experience and capabilities to
pursue this field of study.)
3. หัวข้อวิจยั หรือองค์ความรู้ที่ผู้สมัครสนใจ (Research areas or field of knowledge that you are interested in)
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9. การรับรองผู้สมัคร (Recommendations)
รายชื่อบุคคลผูก้ รอกจดหมายรับรองให้แก่ผู้สมัคร (A list of persons who provided you the recommendation letters.)
ชื่อ (Name): ………………………………………………………………………………… ชื่อ (Name): ……………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง (Position): ………………………………………………………………..…… ตาแหน่ง (Position): …………………………………………………………………..……
หน่วยงาน (Organization): …………………………………………………………… หน่วยงาน (Organization): ………………………………………………………………
โทรศัพท์ (Tel.) :……………………………………………………………..……………. โทรศัพท์ (Tel.) :………………………………………………………………..…………….
E-mail: ..…………………………………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………………………………..

10. การสารวจเกี่ยวกับการรับสมัคร (Application Survey)
ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 Website ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (www.eng.buu.ac.th)
 Facebook ของคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภาควิชา
 โบชัวร์และโปสเตอร์
 โฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
 ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณาจารย์หรือบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................................
อะไรคือสาเหตุสาคัญที่ทาให้ท่านตัดสินใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 เพื่อโอกาสในการทางานที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น
 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
 เพื่อเพิ่มโอกาสในการขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กร
 เพื่อประกอบอาชีพด้านการศึกษา
 อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................................
อะไรคือสาเหตุสาคัญที่ทาให้ท่านตัดสินใจเลือกสมัครในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 คุณภาพของการศึกษา
 ชื่อเสียงของคณะและสถาบันในภาพรวม
 ใกล้บ้านหรือที่ทางาน
 มีทุนการศึกษา
 หลักสูตรมีความแตกต่างจากที่อื่น
 อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................................

11. ลายมือผู้สมัคร (Applicant Signature)
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการปกปิดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัครนีอ้ าจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิก์ ารรับเข้าศึกษาต่อ และ/หรือถูกถอด
ถอนออกจากหลักสูตร ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีแ่ สดงในเอกสารฉบับนี้ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้องเป็น
ความจริงทุกประการ (I understand that withholding pertinent information requested in this application

form or giving false information will make me ineligible for admission and/or face immediate
dismissal from the program. To the best of my knowledge, I certify that the information contained in
this application is true, complete and accurate.)
ลายมือชื่อผู้สมัคร (Applicant Signature)……………………………………………………….…………..
วันที่ (Date)…………../…………………./………………(DD/MM/YYYY)
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…………………………………
ชาระค่าธรรมเนียมแล้ว
สาหรับเจ้าหน้าทีเ่ ท่านั้น
(For official use only)

รายการหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
Checklist for Graduate Admissions

 ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์ (Completed application form)
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (Three 1-inch recent photographs)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต จานวน 1 ฉบับ (One copy of identification card or Passport)
 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (One copy of house registration)
 สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกอบด้วยใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองวุฒิการศึกษา จานวน 1 ชุด (One copy of
certificate(s) or diploma(s))
 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของทุกระดับการศึกษา จานวน 1 ชุด (One copy of transcript(s))
 สาเนาหลักฐานคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษที่ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (One copy of official English test score, if any)
 หลักฐานรับรองการสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (An evidence to
certify that the degree is completed from the program taught in English, If applicable)
 ใบเสร็จแสดงการชาระค่าสมัคร จานวน 500 บาท ซึ่งสามารถชาระได้ที่ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 1 ฉบับ (A receipt of application fee in the amount of 500 baht. The payment can be made
at 3rd floor Kasem Chatidavanij Building, faculty of Engineering, Burapha University.)
 Statement of Purpose เขียนด้วยภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ (A statement of purpose written in English)
 หลักฐานอื่นๆ (โปรดระบุ) (Other documents as necessary, Please specify)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………
การรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเอกสารหลักฐานและค่าสมัครครบถ้วน
ก่อนกาหนดการปิดรับสมัครเท่านัน้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผู้สมัครที่นาส่งเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร (An application is not completed unless all required documents and
application fee are received before the deadline. Faculty of Engineering, Burapha University reserves the right to
reject an incomplete application without returning application fee.)

ผู้ตรวจเอกสารการสมัคร (Application’s documents checked by)………………………………………………(……………/………../……………)
(……………………………………………..)
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