ึ ษา 2562
ใบสม ัครสอบค ัดเลือกระด ับบ ัณฑิตศก
APPLICATION FORM FOR GRADUATE SCHOOL 2019

…...................
Application Form

Exam Code

City Campus

International Programs

 Doctoral Program in Knowledge and Innovation Management Ph.D. (KIM)
 Master of Management Program in Business Innovation (Sat.) MBI (IP) Sat.

หล ักสูตรภาษาไทย


่ สารการตลาดดิจท
การสือ
ิ ัล (

-

MCA (DMC) Sat.-Sun.

Rangsit Campus

International Programs


 Doctor of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering D.ENG (ECE)
  Master’s Program in Business Administration (Sat.) MBA (EP) Sat.
  Master’s Program in Communication Arts MCA-GC (IP) Sat.
 Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering M.ENG (ECE)(IP)
หล
ักสูตรภาษาไทย

ก
(
วันเสาร์) MBA (TP) Sat.

่ สารเชิงกลยุทธ์ (

สาขาวิ
ชาการสือ
MCA-SC (TP) Sat.

 การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาความเป็ นผู ้ประกอบการ (ภาควันเสาร์) MM (ENTRE-TP) Sat.
หล ักสูตรสองภาษา
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย
่ วและบริการ (
MA (HTIM) Sat.

ก
ก
ก
ก
M.Arch.(IA) Sat.

ก
ก
ก
ก
-ก
ก
ก
(


)

M.Arch.(IA-IDM) Sat.

Name English Mr./Mrs./Miss ……………………………… Middle ……………………………… Last ……………………………………………
่ (
ชือ

ษ ไ

/

ง/

ง

................................................. นามสกุล .................................................................

Date of Birth (Day/Month/Year) (

/

/

. .

ก

……………………………………………..... Age

ยุ)...........................

Country of Citizenship (as on passport of National ID Card) เลขประจาตัวบัตรประชาชน ........................................................
Place of Birth (ภูมล
ิ าเนา) ..............................Nationality (สัญชาติ) .............................Religion (
Marital Status Single(โ


Married(

)

Divorced(

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

)Widowed(หม ้าย)

Telephone (โทรศัพท์) ................................. Mobile (โทรศัพท์มอ
ื ถือ)................................E-mail: ………………………………
EDUCATIONAL BACKGROUND (ประวัตก
ิ ารศึกษา)

List in chronological order all colleges, universities, and other educational institutions attended after high school,
่ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีท
including the institution you are currently attending. (โปรดกรอกรายชือ
่ า่ นเคยเรียนหรือกาลัง
ศึกษาอยูต
่ ามลาดับ ปี ค.ศ.)
College/University
่ สถานศึกษา)
(ชือ

Degree
Abbreviation
่ ย่อคุณวุฒ)ิ
(ชือ

Major
(สาขาวิชา)

Year of Graduation
(ปี ค.ศ.ทีส
่ าเร็จ
การศึกษา)

Country
(ประเทศ)

CUM.GPA.
(คะแนนเฉลีย
่ สะสม)

Indicate the following score (if any): โ
TOEFL,GMAT
ถ ้ามี)
TOEFL ……………………………… Year Taken……………………………… / GMAT……………………………… Year Taken ………………………………

EMPLOYMENT INFORMATION (ข ้อมูลเกีย
่ วกับการทางาน)

If you are currently employed, please give a description of your company and job responsibilities. (หากปั จจุบน
ั ท่าน
ทางานแล ้วก

ก

ก

ก

ก

ง ก /

ง

/

ษ

กษ

Position (ตา

ง ...........................................................Division (

ง
ก/

ง
..............................................................

่ สถานทีท
Company (ชือ
่ างาน) ........................................................................................................................................
Company Address (ทีอ
่ ยูส
่ ถานทีท
่ างาน) .........................................................................................................................
Telephone (โทรศัพท์)........................................................... E-mail: ……………………………………………………………………..….
Description of the scope of your responsibilities (ขอบข่ายความรับผิดชอบในตาแหน่งของท่าน)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Please list your work experience in chronological order. (โปรดกรอกประสบการณ์การทางานตามลาดับ ปี พ.ศ.)
Period of Work: From – To
ิ้ สุด)
(ระยะเวลาของการทางาน: เริม
่ ต้น– สน

Monthly income in Baht (รายได ้ต่อเดือน)
 Under 10,000 baht (ตา่ กว่า 10,000 บาท)
 30,000-39,999 baht (บาท)
 60,000-69,999 baht (บาท)

Name of Company (

Position (ตาแหน่ง)

 10,000-19,999 baht (บาท)
 40,000-49,999 baht (บาท)
 70,000-79,999 baht (บาท)

 20,000-29,999 baht (บาท)
 50,000-59,999 baht (บาท)
 80,000 baht and over (ตัง้ แต่80,000 บาท)

What are your expectations in joining our program? (สิง่ ทีผ
่ ู ้สมัครคาดหวังว่าจะได ้รับจากหลักสูตรนี)้
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
I hereby apply for admission to the Graduate School, Bangkok University, and certify that, to the best of my
knowledge, all of the above statements are true and correct. (ข ้าพเจ ้าขอสมัครเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และขอรับรองว่าข ้อความทีก
่ รอกข ้างต ้นเป็ นจริงทุกประการ)

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

่ ผู ้สมัคร)
Applicant’s Signature ลายมือชือ

......./.........../........

Date (

้
ACCOMPANYING DOCUMENTS (เอกสารทีใ
่ ชในการสมั
คร)




 Two copies of the official transcript from previous academic institutions
(สาเนาใบรายงานผลการศึกษา 2 ฉบับ กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนือ
่ งต ้องแนบสาเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส.มาด ้วย)
 A copy of ID/Passport (สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา Passport สาหรับชาวต่างชาติ)
 Letter(s) of recommendation on work experience (จดหมายรับรองการทางาน)
 Other documents (any certificates related to preliminary courses)
(เอกสารอืน
่ ๆ เช่น ประกาศนียบัตรการอบรมหรือสัมมนา เพือ
่ ใช ้ในการขอยกเว ้นวิชาเสริมพืน
้ ฐาน)

