
เลขท่ีสมคัร___________________ 
วันท่ีสมัคร____________________ 
วันท่ีเขียน____________________                     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

  

                                                                      ใบสมัครเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกคณะ/วิทยาลัย ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 4) 

 
ประวัติผู้สมัคร (IDENTIFICATION OF APPLICANT) 
ช่ือ     Name      
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง (ID Card/Passport ID)     
เพศ (Gender)   ชาย (Male)       หญิง (Female)       สถานภาพ (Status)    โสด (Single)     แต่งงาน (Married) 
วันเกิด (Date of birth)    สัญชาติ (Nationality)   ศาสนา (Religion)               
เกิดที่จังหวัด (City of birth)   เกิดที่ประเทศ (Country of birth)                  
สถานที่ท างานผู้สมัคร (APPLICANT’S OFFICE MAILING ADDRESS)  
ช่ือสถานท่ีท างาน (Applicant’s office name)                      
เลขท่ี (Number)  ต าบล/แขวง (Sub district)    อ าเภอ (District)                
จังหวัด (Province)    รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)             ประเทศ(Country)               
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน(Office Telephone Number)     โทรสาร(Fax)                 
ที่อยู่ถาวรหรือที่สามารถติดต่อผู้สมัคร(APPLICANT’S PERMANENT MAILING ADDRESS)     
เลขท่ี (Number)  ต าบล/แขวง (Sub district)    อ าเภอ (District)                
จังหวัด (Province)    รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ประเทศ (Country)                
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน (Home Telephone Number)   เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)                   
อีเมล์ (E-mail address)                          
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน (Person to be contacted in case of emergency) 
ช่ือ (Name)     หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)                 
ที่อยู่ (Address)                            
คะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY)                                             
                            
                          
สาขาวิชาท่ีสมัครเข้าศึกษา (FIELD OF STUDY APPLIED)                                          
                                             
                                    
  

 

  โปรดระบุเหตุผลของการสมัคร (STATEMENT OF PURPOSE) 
 ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอก ให้เขียนจ านวน 1-2 หน้ากระดาษ (For applicants for a doctoral program 1-2 pages) 
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ใบสมัครหนา้ 2 
ประวัติการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระบุชื่อและสถานที่ที่ศึกษา เร่ิมจากล่าสุด) 
TERTIARY EDUCATION RECORD (begin with most recent institution attended) 
 
ช่ือสถานท่ีที่ศึกษา เมือง ประเทศ 

(Name of institution, city and country) 
สาขาวิชา 

(Major fields of study) 
ปี พ.ศ______ ถึง ปี พ.ศ._______ 

(Years of study : 
from______.to_________) 

ช่ือย่อปริญญา 
(Degrees 

abbreviation) 

  คะแนนเฉลี่ย 
(GPA) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

ระบุรางวัล สิ่งตีพิมพ์ ทุน เกียรติประวัติที่เคยได้รับ 
List any relevant awards, publication, scholarships, honors held 
 
 
 

 

ประวัติการท างาน (EMPLOYMENT RECORD) 
อาชีพและต าแหน่งปัจจุบัน (Current occupation and position) 
Occupation________________________________________  Position____________________________________ 
ระบุประวัติประสบการณ์การท างาน(รวมถึงงานที่ไม่เต็มเวลา) 
ต าแหน่ง 
(Position) 

ชื่อหน่วยงานและสถานที ่
(Name and address of conpany) 

ระยะเวลา พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
(Years of service : from____ to____) 

 
 

  

 
 

  

 

ท่านอนุญาตให้ข้อมูลนี้เปิดเผยหรือไม่โปรดระบุ 
Release of Information : All information provided on this application is subjected to public disclosure unless 
otherwise authorized by the applicant. 
  

 อนุญาต (Yes)                  ไม่อนุญาต (No) 
 
ลายมือผู้สมัคร (SIGNATURE OF APPLICANT) 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ให้ข้อความที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 
I certify that my statement given in this application together with all supporting documents are correct and true. 
 
ลายมือชื่อผู้สมัคร (Signature of applicant)_______________________________ ลงวันที่ (Date)_____/_________/_____ 

 



 

เอกสารประกอบการสมัคร ที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร ประกอบไปด้วย 
๑. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) หรือ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป  
    (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๒. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓. ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/โท (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๔. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๕. หนังสือรับรองการท างานจากหัวหน้างาน จ านวน ๑ ชุด (กรณีที่ผู้สมัครมีงานท า)  
    หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๒ ชุด (กรณีที่ผู้สมัครเพ่ิงส าเร็จการศึกษาหรือยังไม่มีงานท า) 
๖. ส าเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL iBT, IELTS หรือ CU-TEP ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี  
    นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๗. ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน (ใบช าระเงิน Pay-in) 
๘. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๘. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา 
 

 



 

 

ใบช ำระเงิน  

ระดับบัณฑิตศึกษำ ทุกคณะ/วิทยำลัย (รอบที่ 4) ภำคต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562หมายเหตุ:

ช าระเงินที ่กองคลังและทรัพยส์ิน มหาวิทยาลัยบรูพา ช้ัน 3 อาคาร ภปร. ภายในวันและเวลาราชการ (ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.) 

(ส ำหรับกองคลังและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยบูรพำ) 
 

    

    

  

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลยับูรพำ 

169 ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

ชื่อ – สกุล ..................................................................................................... 

เลขที่บัตรประชำชน ...................................................................................... 

เลขที่สมัคร .................................................................................................... 

รหัสสำขำที่สมัคร .......................................................................................... 

คณะ/วิทยำลัย .............................................................................................. 

ช ำระด้วยเงินสด จ ำนวน ๕๐๐ บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) 

(ช ำระเงินไม่เกินวันที่สิ้นสดุกำรช ำระเงิน 28 มิถุนำยน 2562) 

ลงช่ือ......................................... 

      เจ้ำหน้ำท่ีบัณฑิตวิทยำลัย 

ลงช่ือ......................................... 

               ผู้รับเงิน 
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