ใบสมัครเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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คณะสาธารณสขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรพา
ุ
ู
APPLICATION FORM FOR GRADUATE ADMISSION
เลขทีใบสมัคร (No.)

โปรดกรอกข้ อความด้ วยพิมพ์ดีดหรือเขียนด้ วยตัวอักษรบรรจง (Typewritten or block letters)
ประวัติผู้สมัคร (IDENTIFICATION OF APPLICANT)

เลขประจําตัวผูส้ มัคร (Applicant’s ID)

ชือ (นาย/นางสาว/นาง) ........................................................................................ นามสกุล ......................................................................................................
Name (Mr. /Ms. /Mrs.) ....................................................................................... Family name ................................................................................................
วันเดือนปี เกดิ (Date of birth)
วันที (Day) .............. เดือน (Month) ...................... ปี (Year) ...............
ิ จังหวัด (City of birth)
เกดที

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

ศาสนา (Religion)
สัญชาติ (Nationality)
.................................
.................................
เพศ (Gender)
ο ชาย (Male)
ο หญิง (Female)

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

สถานภาพการสมรส (Marital status)
่
ο โสด (Single) ο แตงงาน
(Married)

ิ ประเทศ (Country of birth)
เกดที

่
รู ปถายขนาด
1 นิว
(1 inch Photo)

สถานทีติดต่ อ (MAILING ADDRESSES)
่ ส้ มัคร: เลขที, ถนน, อําเภอ/เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณี ย,์ ประเทศ
ทีอยูถ่ าวรและหรื อทีสามารถติดตอผู
(Applicant’s permanent mailing address: Number, Street, City, State, Postal Code, Country)

...................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีบ้าน (Home telephone)

โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)

E-mail address:

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

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

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

ประเทศ (Country code) รหัส (Area code) เลขหมาย (Number) ประเทศ (Country code) รหัส (Area code) เลขหมาย (Number)

ชือสถานทีทํางานผูส้ มัคร: เลขที, ถนน, อําเภอ/เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณี ย,์ ประเทศ
(Applicant’s office mailing address: Number, Street, City, State, Postal Code, Country)

...................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน (Office telephone)

โทรสาร (Fax. No)

...................................... ............................. .............................................
ประเทศ (Country code) รหัส (Area code)
เลขหมาย (Number)

...................................... ............................. .............................................
ประเทศ (Country code) รหัส (Area code)
เลขหมาย (Number)

่
บุคคลทีสามารถติดตอในกรณี
ฉุกเฉิ น : ชือ หมายเลขโทรศัพท์ และทีอยู่ (Person to be contacted in case of emergency: name, telephone and address)
...................................................................................................................................................................................................................................

ข้ อมลการสมั
คร (APPLICATION DATA) ข้าพเจ้าประสงค์สมัครเข้าศึกษาคณะสาธารณสขศาสตร์
I am applying to Faculty of Public Health: (select one)
ู
ุ
หลักสูตร (Program) ...................................................................... สาขาวิชา (Program of Study) ............................................................................................
ปริ ญญา (Degree Desired):
ο ภาคปกติ (Full-time)

ο ปริ ญญาโท (Master’s)
ο ภาคพิเศษ (Part-time)

ο ปริ ญญาเอก (Doctoral)
ο หลักสูตรนานาชาติ (International program)

ο แผน ก (2)

ο แผน ข

ภาคเรียนทีต้ องการสมัคร (Enrollment Semester): ο ภาคฤดูร้อน (Summer, March) ο ภาคเรี ยนที 1 (1st semester, June) ο ภาคเรี ยนที 2 (2ndsemester, November)
ปี พ.ศ. (Academic Year) ..............................................
ต่ อด้ านหลัง (Continue Overleaf)

่ ด)
ประวัติการศึกษาในระดับอดมศึ
ุ กษา (ระบุ ชือและสถานทีศึกษา เริ มจากลาสุ
TERTIARY EDUCATION RECORD (begin with most recent institution attended)
ชือสถานทีศึกษา เมืองและประเทศ
Name of institution, city and country

สาขาวิชา
Major fields of study

ปี พ.ศ................ ถึง พ.ศ...............
Years of study:
From............... to.................
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ชือย่ อปริญญา
(Degrees abbreviation)

คะแนนเฉลีย
GPA

ี ประวัติ ทีเคยได้รับ
ระบุรางวัล สิ งตีพมิ พ์ ทุน เกยรติ
List any relevant awards, publications, scholarships, honors held
..............................................................................................................................................................................................................................................................

ประวัติการทํางาน (EMPLOYMENT RECORD)
่ จจุบนั (Current occupation and position)
อาชีพและตําแหนงปั
Occupation ............................................................................... Position ..........................................................................................
่ มเวลา) List chronological record of work experience (include part-time experience)
ระบุประวัติประสบการณ์การทํางาน (รวมถึงงานทีไมเต็
ตําแหนง่ (Position)

่
ชือหนวยงานและสถานที
(Name and address of company)

ระยะเวลา พ.ศ.............. ถึง พ.ศ.................
(Years 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.

ท่ านอนุญาตให้ ข้อมูลนีเปิ ดเผยหรื อไม่ โปรดระบุ ο อนุญาต ο ไม่ อนุญาต
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
ο Yes ο No

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ได้ให้ขอ้ ความทีแสดงในเอกสารฉบับนี พร้อมทังหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้องเป็ นความจริ งทุกประการ
I certify that my statements given in this application together with all supporting documents are correct and true.
ลายมือชือผ้สู มัคร (Signature of applicant) ..................................................................... ลงวันที (Date) .....................................................
่
โปรดสงใบสมั
ครและหลักฐานไปยัง
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทร.038-102743 โทรสาร 038-393471

Please send to:
DEAN, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, BURAPHA UNIVERSITY
Bangsaen, Chon Buri 20131, THAILAND
Tel. 66-38-102743 Fax: 66-38-393471
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INSTRUCTION SHEET FOR APPLICANTS TO FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ผูส้ มัครโปรดเตรี ยมการให้ครบถ้วน
ํ
และถูกต้องตามข้อกาหนด
All items described below are required before a decision can be made

เอกสารทีใช้ ในการสมัคร

ο 1. APPLICATION FORM
ο 2. Three 1 inch recent photographs.
ο 3. TRANSCRIPTS: Submit 1 official transcript from each college or
university attended.
ο 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).
ο 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 years.
ο 6. APPLICATION FEE: Submit a nonrefundable processing fee
(US $ 15.00) with your application. Send post-dated cheques, money
orders or bank draft drawn on bank in Thailand only and indicate
the applicant’s name, made payable to:
DEAN
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Burapha University
Bangsaen, Chon Buri 20131, THAILAND
ο 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): ....................................................
......................................................................................................................

ο
ο
ο
ο

Application documents checked by: ........................................................
(
)

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

ο
ο
ο

ο

1. ใบสมัครของฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
่
2. รู ปถายขนาด
1 นิว จํานวน 3 รู ป
3. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สําเนา หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วยใบปริ ญญาบัตรหรื อ
ใบรับรองการศึกษาขันปริ ญญาตรี และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
่
อยางละ
1 ฉบับ
5. สําเนา หลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษอายุภายใน 2 ปี 1 ฉบับ
ο TOEFL
ο IELTS
ο อืน ๆ........................
6.หนังสื อรับรองทีสําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรทีจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
่ คร โดยทาง ธนาณัติ หรือ ตัวแลกเงินไปรษณีย์ สังจายไปรษณี
่
7. ชําระคาสมั
ย์
ม.บูรพา เป็ นเงิน…………………บาท
ในนาม: คณบดีคณะสาธารณสขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรพา
ุ
ู
169/408 ถ.ลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
8. หนังสื อรับรองการตรวจสุ ขภาพจากโรงพยาบาลทีสถานทูตประเทศนันๆ
รับรอง (สําหรับนิสิตนานาชาติ)
9. หลักฐานอืน ๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
...............................................................................................................................

ผู้ตรวจหลักฐานการรับสมัคร .............................................................
(
)

คณะสาธารณสขศาสตร์
จะดําเนินการให้ ต่ อเมือได้ รับเอกสารการสมัครและค่ าสมัคร
ุ
ก่ อนวันสดท้
ุ ายของการรับสมัครในเทอมนันๆ
กรณีได้ รับหลังจากวันสดท้
ุ ายของการรับสมัครในเทอมนัน ๆ จะดําเนินการ
พิจารณาให้ ในเทอมถัดไป (กรณีทสาขานั
ี
น ๆ เปิ ดรับสมัคร)
หรือในปี การศึกษาต่ อไป

