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ใบสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
APPLICATION FROM FOR GRADUATE ADMISSION
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
FACULTY OF GEOINFORMATICS BURAPHA UNIVERSITY

ประวัติผูสมัคร (IDENTIFICATION OF APPLICANT)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
Name (Mr./ Mrs./ Ms.)
วันเดือนปเกิด (Date of birth)
เกิดที่จังหวัด (City of birth)
เกิดที่ประเทศ (Country of birth)

สัญชาติ (Nationality)

เลขที่ใบสมัคร (No.)

เลขทีประจําตัวผู้สมัคร (Applicant’s ID)
โปรดกรอรกขอความดวยพิมพดดี หรือเขียนดวยอักษรบรรจง (Typewritten of block letters)
นามสกุล
Family name
ศาสนา (Religion)

เพศ (Gender)
สถานภาพการสมรส (Marital status)
ชาย (Male)
หญิง (Female)
โสด (Single)
แตงงาน (Married)
เลขที่บัตรประชาชน (Identification card)
เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)

รูปถายขนาด 1 นิ้ว
(1 Inch Photo)

สถานที่ติดตอผูสมัคร (MAILING ADDRESSES)
ชื่อสถานที่ทํางานผูสมัคร : เลขที่, ถนน, อําเภอ/เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย, ประเทศ
(Applicant’s office mailing address : Number, Street, City, State, Postal Code, Country)

โทรศัพทที่ทํางาน (Office Telephone)

โทรสาร (Fax. No)

ประเทศ (Country code) รหัส (Area code)
เลขหมาย (Number)
ประเทศ (Country code)
ที่อยูถาวรและหรือที่สามารถติดตอผูสมัคร : เลขที่, ถนน, อําเภอ/เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย, ประเทศ
(Applicant’s permanent mailing address : Number, Street, City, State, Postal Code, Country)

โทรศัพทที่บาน (Home Telephone)

รหัส (Area code)

เลขหมาย (Number)

โทรศัพทมือถือ (Mobile phone)

ประเทศ (Country code) รหัส (Area code) เลขหมาย (Number) ประเทศ (Country code)
บุคคลที่สามารถติดตอในกรณีฉุกเฉิน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท และที่อยู
(Person to be contacted in case of emergency: name, telephone and address)

รหัส (Area code)

E-mail address:
เลขหมาย (Number)

ขอมูลสําคัญโปรดกรอกใหชัดเจนและครบถวน
ขอมูลการรับสมัคร (APPLICATION DATA) ขาพเจาประสงคสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา I am applying to Burapha University: (Select one)
ปริญญา (Degree Desired) :
สาขาวิชา (Program of Study)
ปริญญาโท (Master’s)
แผน ก
แผน ข
ภูมิสารสนเทศศาสตร (Geoinformatics)
ปริญญาเอก (Doctoral)
แบบ 1.1
แบบ 2.1
รหัสสาขาวิชา (Program Code) : ……………………………………………
อื่น ๆ ระบุ (Other, specify)
หลักสูตร (Program)
ภาคปกติ (Full-time)
กลุมเรียน (Group Study)
จันทร – ศุกร (Mon - Fri)
ภาคพิเศษ (Part-time)
เสาร – อาทิตย (Sat - Sun)
ภาคเรียนที่ตองการเขาเรียน (Enrollment Semester)
ปการศึกษา (Academic Year) ……………….
st
ภาคเรียนที่ 1 (1 semester August)
ครั้งที่ 1 (Round one Admission)
ครั้งที่ 2 (Round two Admission)
nd
ภาคเรียนที่ 2 (2 semester January)
ครั้งที่ 1 (Round one Admission)
ครั้งที่ 2 (Round two Admission)
ภาคฤดูรอน (Summer, March)
ครั้งที่ 1 (Round one Admission)
ครั้งที่ 2 (Round two Admission)
ตอหนาหลัง (Continue Overleat)

ประวัติการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระบุ ชื่อและสถานที่ศกึ ษา เริ่มจากลาสุด)
TERTIATY EDUCATION REXORD (begin with most recent institution attended)
ชื่อสถานที่ศึกษา เมืองและประเทศ
Name of institution, city and country

สาขาวิชา
Major fields of study
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ป พ.ศ.

ถึง ป พ.ศ.
Year of study
From
to

ชื่อยอปริญญา
(Degrees abbreviation)

คะแนนเฉลี่ย
GPA

ระบุรางวัล สิ่งตีพิมพ ทุน เกียรติประวัติ ที่เคยไดรบั
List any relevant awards, publications, scholarships, honors held

ประวัติการทํางาน (EMPLOYMENT RECORD)

อาชีพและตําแหนงปจจุบัน (Current occupation and position)
Occupation
Position
ระบุประวัติประสบการณการทํางาน (รวมถึงงานที่ไมเต็มเวลา) List chronological record of work experience (include part-time experience)
ชื่อหนวยงานและสถานที่
ระยะเวลา พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ตําแหนง (Position)
(Name and address of company)
(Year of service : from
to

โปรดระบุเหตุผลการสมัคร (STATEMENT OF PURPOSE) If additional space is required, please attach a separate sheet
Please describe briefly your past experiences. Your goals and your reasons for choosing your field of study.

ทานอนุญาตใหขอมูลนี้เปดเผยหรือไม (โปรดระบุ)
อนุญาต
ไมอนุญาต
Release of Information: All information provided on this application is subject to public disclosure unless otherwise authorized by the applicant. Please check the
appropriate box
Yes
No
ลายมือชื่อผูสมัคร (SIGNATURE OF APPLICANT)
ขาพเจาขอรับรองวาไดใหขอความทีแ่ สดงในเอกสารฉบับนี้ พรอมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครถูกตองเปนความจริงทุกประการ
Identify that my statements given in this application together with all supporting documents are correct and true.
ลายมือชื่อผูสมัคร (Signature of applicant)
โปรดสงใบสมัครและหลักฐานไปยัง
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท 0 3810 2308. 08 2231 3386 โทรสาร 0 3810 2379

ลงวันที่ (Date)
Please send to :
Dean, Faculty of Geoinformatics, Burapha University
Saen Sook Sub-district, Mueang District, Chon Buri Province< 20131
Tel. 0 3810 2328, 08 2231 3386 Fax. 0 3810 2379

)
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DOCUMENT SUBMITTED WITH APPLICATIONS FOR ADMISSTION
ผูสมัครโปรดเตรียมการใหครบถวน
และถูกตองตามขอกําหนด

All items described below are required before a decision can made

เอกสารที่ใชในการสมัคร

◊ 1. APPLICATION FORM
◊ 2. Tree I inch recent photographs.
◊ 3. TRANSCRIPTS: Submit 1 official transcript from each college or
university attended
◊ 4. LETTERS OF RECOMMENDATION : Have at least 2 former
Instructors or employers submit Letter of Recommendation regarding
Your abilities and potential for graduate study (Form-R)
◊ 5. ENGLISH PROFICIENCY : If your official native language is not
English, the applicant must submit TOEFL or MICHIGAN TEST or
IELTS test scores. Test must be taken within 2 yeas.
◊ 6. APPLICATION FEE : Submit a nonrefundable processing fee
(500 Bath) with your application, send post-dated cheques, money
order or bank draft drawn on bank in Thailand only and indicate
the applicant’s name, made payable to:
DEAN
THE FACULTY OF GEO-INFORMATICS
Burapha University
Bang saen, Chon Buri 20131 THAILAND
◊ 7. Medical Examination Record issued by a physician indicating that
the applicant has no known disease that might interfere with
graduate studies.
◊ 8. Other document submitted: (Specify)

Application document checked by
(

)

NO APPLICATIONS WILL BE PROCESSED UNLESS
ALL REQUIRED DOCUMENTS AND FEES ARE RECEIVES
BEFORE THE DEADLINE.
APPLICATIONS RECEIVED AFTER THE DEADLINE WILL BE PROCESSED FOR THE
FOLLOWING SEMESTER.

◊ 1. ใบสมัครของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
◊ 2. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
◊ 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
◊ 4. สําเนา หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบดวยใบปริญญาบัตรหรือ
ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรีและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
อยางละ 1 ฉบับ
◊ 5. ใบรับรองจากหัวหนางานและ/หรืออาจารยผูเคยสอน จํานวน 2 คน
ใชแบบฟอรม R (Form-R) (เฉพาะผูสมัครหลักสูตรที่ตองใชใบรับรอง๗
◊ 6. สําเนา หลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษอายุภายใน 2 ป จํานวน
1 ฉบับ
◊ TOEFL
◊ IELTS
◊ อื่น ๆ
◊ 7. หนังสือรับรองที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ (ถามี)
◊ 8. ชําระคาสมัคร โดยทางธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงินไปษณีย สั่งจายไปรษณีย
ม.บูรพา เปนเงิน 500 บาท
ในนาม: คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
◊ 9. หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผูตรวจหลักฐานการรับสมัคร

(

)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร จะดําเนินการให ตอเมื่อไดรับเอกสารการรับสมัครและคาสมัคร
กอนวันสุดทายของการรับสมัครในเทอมนั้น ๆ
กรณีไดรับหลังจากวันสุดทายของการรับสมัครในเทอมนั้น ๆ จะดําเนินการพิจารณาใหใน
เทอมถัดไป (กรณีที่สาขานั้น ๆ เปดรับสมัคร) หรือในปการศึกษาตอไป

หนังสือรับรอง (LETTER OF RECOMMENDATION)
โปรดประเมินผูสมัครในดานตาง ๆ เชน บุคลิกภาพ ความสามารถและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอื่น ๆ โปรดผนึกซองและลงนาม
ครอมตรงรอยพับซอง โดยใชผูสมัครแนบพรอมกับใบสมัคร
We would appreciate a statement from you concerning the applicant’s personality, abilities and potential graduate study in the
Proposed program. If additional space is required, please put the completed form in a sealed envelope with you signature written over it
and have the applicant return with his/her application documents.

ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร (Name of Applicant)
ชื่อผูใหการรับรอง (Name of Referee)

ตําแหนง (Title and Position)

ที่อยูสถานที่ทาํ งาน (Working Address)

หมายเลขโทรศัพท
Telephone Number

หมายเลขแฟกซ
Fax. No.

E-mail address

ความสัมพันธกับผูสมัคร
Relationship to the applicant

โปรดระบุภาพรวมของผูสมัคร (Please indicate your overall recommendation for the applicant)
Excellent
Good
Average
ลายเซ็นผูรับรอง (Referee’s Signature)

Below Average

วันเดือนป Date :

/

สําหรับผูสมัคร: ทานอนุญาติใหขอมูลนี้เปดเผยหรือไม โปรดระบุ
อนุญาต
ไมอนุญาต
For Applicant: All information provided on this application is subject to public disclosure unless otherwise authorized by the applicant.
Please check the appropriate box
Yes
No

/

หนังสือรับรอง (LETTER OF RECOMMENDATION)
โปรดประเมินผูสมัครในดานตาง ๆ เชน บุคลิกภาพ ความสามารถและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอื่น ๆ โปรดผนึกซองและลงนาม
ครอมตรงรอยพับซอง โดยใชผูสมัครแนบพรอมกับใบสมัคร
We would appreciate a statement from you concerning the applicant’s personality, abilities and potential graduate study in the
Proposed program. If additional space is required, please put the completed form in a sealed envelope with you signature written over it
and have the applicant return with his/her application documents.

ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร (Name of Applicant)
ชื่อผูใหการรับรอง (Name of Referee)

ตําแหนง (Title and Position)

ที่อยูสถานที่ทาํ งาน (Working Address)

หมายเลขโทรศัพท
Telephone Number

หมายเลขแฟกซ
Fax. No.

E-mail address

ความสัมพันธกับผูสมัคร
Relationship to the applicant

โปรดระบุภาพรวมของผูสมัคร (Please indicate your overall recommendation for the applicant)
Excellent
Good
Average
ลายเซ็นผูรับรอง (Referee’s Signature)

Below Average

วันเดือนป Date :

/

สําหรับผูสมัคร: ทานอนุญาติใหขอมูลนี้เปดเผยหรือไม โปรดระบุ
อนุญาต
ไมอนุญาต
For Applicant: All information provided on this application is subject to public disclosure unless otherwise authorized by the applicant.
Please check the appropriate box
Yes
No

/

