
   โครงการปริญญาตรีควบโท                                                                                               
ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา 

APPLICATION FORM FOR GRADUATE SCHOOL 

 
  

 หลักสูตรที่สนใจสมัคร 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคปกติ (กลวยน้ําไท)                                                                                                                 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคเสาร-อาทิตย (กลวยน้ําไท)  

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-SMEs) ภาคเสาร-อาทิตย (กลวยน้ําไท)  

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-SMEs) ภาควนัเสาร (รังสิต) 

  นเิทศศาสตรมหาบัณฑิต (SC) ภาคปกติ (กลวยน้ําไท)                                                                                                                   

  นเิทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารธรุกิจบันเทิงและการผลิต (EM) ภาคค่าํ (กลวยน้าํไท) 

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเงิน ภาควนัอาทิตย (กลวยน้ําไท) 

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการ (ITM) ภาคปกต ิ(กลวยน้ําไท) 

  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมการบรกิารและการทองเท่ียว (HTIM) ภาคเสาร-อาทิตย (กลวยน้ําไท) 

  สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวิชาเอกสถาปตยกรรมภายใน (IA) ภาคค่าํ (กลวยน้ําไท) 

  สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวิชาเอกสถาปตยกรรมภายใน-การบริหารจัดการออกแบบภายใน (IA-IDM) ภาคค่าํ (กลวยน้ําไท) 

Name (English) Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………………(Last)……………………………………………………………………………………………… 

ช่ือ (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว ................................................................... นามสกุล ....................................................................................................... 

Date of Birth (Day/Month/Year) (วันท่ี/เดือน/ป ค.ศ.ท่ีเกิด)……………………………………………………..... Age (อายุ)............................................................. 

National ID Number หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................................................................... 

Place of Birth (ภูมิลําเนาเกิด) ...............................................Nationality (สัญชาติ) .....................................Religion (ศาสนา).......................................... 

Telephone (โทรศพัท) ............................................ Mobile (โทรศัพทมือถือ).................................................E-mail: ………………………………………………… 

EDUCATIONAL BACKGROUND (ประวัติการศึกษา) 

(โปรดกรอกรายช่ือคณะ ช้ันป และเกรดเฉลีย่สะสมท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู)  

School 
(คณะ) 

Major 
(สาขาวิชา) 

 Year of Study 
(ชั้นป) 

CUM.GPA. 
(คะแนนเฉลี่ยสะสม) 

    

    

  ขาพเจาขอสมัครเรียนในบัณฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยักรุงเทพ และขอรับรองวาขอความท่ีกรอกขางตนเปนความจริงทุกประการ และยินดีลาออก

จากโครงการ หากไมสามารถสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคฤดูรอนของช้ันปท่ี 4) 

 

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

  Applicant’s Signature (ลายมือช่ือผูสมัคร)         Date (วันท่ี) 

ACCOMPANYING DOCUMENTS (เอกสารที่ใชประกอบการสมคัร) 

   One copy of the official transcript (สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ) 

   One 1”x1” photograph (รูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป) 
    

 

 

 รหัสนกัศึกษาระดับปริญญาตรี         

 Student ID.           

ติดรูปถ่าย 

Photo 1”x 1” 

Updated : June 2015 



 

        
      โครงการปริญญาตรีควบโท ประจาํปการศกึษา 2558 
 

หลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน แผนการเรียน / คาเลาเรียน 

ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 4 ปริญญาโท ชั้นปท่ี 1 
แผน ก. 

วิทยานพินธ 
แผน ข. 

การคนควาอิสระ 

MBA       ภาคปกติ (รังสิต) 

  ภาคปกติ (กลวยน้ําไท) - 
 

(197,630) 

  ภาคเสาร-อาทิตย (กลวยน้ําไท) - 
 

(197,630) 

MBA (SMEs)       ภาควนัเสาร (รังสิต) 

  ภาคเสาร-อาทิตย (กลวยน้ําไท) - 
 

(185,030) 

  ภาควันเสาร (รังสิต) - 
 

(185,030) 

M.Com.Arts (SC)       ภาคปกติ (รังสิต)   ภาคปกติ (กลวยน้ําไท) 
 

(186,030) 
 

(185,030) 

M.Com.Arts (EM)       ภาคคํ่า (กลวยน้ําไท)   ภาคคํ่า (กลวยน้ําไท) - 
 

(261,450) 
M.S. (Finance) ภาควันอาทิตย (กลวยน้ําไท) ภาควันอาทิตย (กลวยน้ําไท) -  (221,150) 

M.S.(ITM)       ภาคปกติ (รังสิต)   ภาคปกติ (กลวยน้ําไท) - 
 

(194,530) 

M.A.(HTIM)       ภาคปกติ (รังสิต)   ภาคปกติ (กลวยน้ําไท) 
 

(186,030) 
 

(187,530) 
M.Arch. (IA) 
กลุมวิชาเอก IA 

      ภาคปกติ (รังสิต)   ภาคคํ่า (กลวยน้ําไท) 
 

(175,530) 
- 

M.Arch. (IA) 
กลุมวิชาเอก IA-IDM 

      ภาคปกติ (รังสิต)   ภาคคํ่า (กลวยน้ําไท) 
 

(175,530) 
- 

 
* สําหรับตารางเรยีน นักศึกษาสามารถตดิตามไดท่ี graduateschool.bu.ac.th 

** ผูสมัครเขาโครงการปรญิญาตรคีวบโท นักศกึษาสามารถสมัครเรยีนไดตั้งแตช้ันปท่ี 1 โดยจะเริม่เรยีนวิชาของ ป.โท ในช้ันปท่ี 4  

*** คาใชจาย ไมรวมวิชาเสริมพ้ืนฐาน (หากมีเรียนปรับพ้ืนฐาน ตองชําระเพ่ิมวิชาละ 4,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANGKOK UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL 
graduateschool.bu.ac.th 
www.facebook.com/bugraduate 
Phone 02-3503608-6 

BU Admissions (ยื่นใบสมัครและสอบถามขอมูล) 
Phone:  02-249 5132-6 (Direct Lines) 
            02-350 3500 ext. 1582-1585  
www.bu.ac.th 
 

Updated : June 2015 


