
 

 

 
 

ใบสมัครเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
Application Form 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าภาค[Term]:     ปีการศึกษา[Year]: 

 

สมคัรสาขาวชิา [Field of Study]:  
หลกัสูตร [Degree ]:  
รหสัหลกัสูตร[Program ID]:  
ภาควชิา [ Department ]:  
 

ช่ือ - นามสกลุ [Name-Surname]…………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขบตัรประชาชน/พาสปอร์ต [Citizen ID / Passport ID]………………………………………………………………………….     
วนั เดือน ปีเกิด [ Date of Birth] …….……/……………….………/…….……… 
สญัชาติ [Nationality]……………            ศาสนา [Religion] ………………..    สถานภาพ [Marital Status ] …………………. 
สถานท่ีติดต่อ [Address]…………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์[Telephone No]: ……………………….…………………………..อีเมล [E-mail]: …………………………………………  
สถานท่ีท างาน [Office Address] ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประวติัการศึกษา (Educational Background) 
ระดบั 

(Degree) 
มหาวทิยาลยั/

สถาบนัอุดมศึกษา 
(Institution) 

ปีท่ีส าเร็จ 
(Year of 

Graduation) 

แตม้เฉล่ีย 
(GPAX) 

สาขาวชิาเอก 
(Field of Study) 

ประกาศนียบตัร/
ปริญญาบตัร 

(Diploma/Degree) 
      
      
      

การทดสอบความรู้ความสามารถ [Compentency]…………………………………………………………………………………………. 
 

ประสบการณ์การท างาน [Work Experience] 
สถานท่ีท างาน 
(Employer) 

ต าแหน่ง 
(Position) 

ระยะเวลา (เดือนและปี) 
(Month / Year) 

   
   

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีกรอกในใบสมคัรขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
I certify that the information given is complete and accurate. 

ลงช่ือผูส้มคัร  .......................................................................... 
[Applicant's signature]  (........................................................................) 
วนัท่ี Date................. เดือน Month................................... พ.ศ.Year................. 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 น้ิว 

ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 
6 เดือน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขประจ ำตัว
ผู้สมคัร 
................................ 
ใบสมัครเลขท่ี 
............................... 
 



 

 

 
 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 

ให้ผู้สมัครท ำเครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมหลักฐำนและเอกสำรท่ีส่งมำพร้อมใบสมัคร 

1. ☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
         Copy of Citizen ID Card or Civil Servant Identification Card   
2. หลักฐำนกำรศึกษำ Educational Evidence Educational Evidence 

   ☐ ส ำเนำใบรับรองคะแนนรำยวิชำในระดับปริญญำตรี/โท 
        Copy transcript in Bachelor's degree/Master's degree 

   ☐ ส ำเนำใบรับรองคะแนนรำยวิชำในระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ กรณีมีระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำยฯ ของแต่ละสำขำวิชำ 
        Copy of transcript for Junior degree (Depending on department requirement) 

   ☐ ส ำเนำคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP)/ภำษำไทย ของศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำร จุฬำฯ หรือ ใบคะแนนผลกำรสอบ TOEFL  
        หรือผลกำรสอบ IELTS (ในกรณีท่ีมีผลสอบแล้วอำยุไม่เกิน 2 ปี) 
        Copy of CU-TEP score/Thai or TOEFL score or IELTS score (Exam results remain valid not more than 2 year) 
3. หลักฐำนกำรช ำระเงิน Payment Evidence Payment Evidence – ช าระเงินและแนบเอกสาร ณ วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

    ☐ หลักฐำนกำรช ำระเงินจำกธนำคำร (ในกรณีมีค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร) : 
         Bank Receipt (in case there is an application fee) 
 

รวมท่ีส่งมำท้ังสิ้น [Total] .................. รำยกำร [Items] 
รำยกำรท่ีเป็นเอกสำรถ่ำยส ำเนำ ให้ผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรด้วยตนเองทุกฉบับ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ หลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ท่ีน ำมำประกอบกำรสมัครข้ำงต้นเป็นเอกสำรท่ีถูกต้อง 
All copy documents must have applicant's signature. I certify that the information given is complete and accurate. 

 
 

ลงช่ือผูส้มคัร  .......................................................................... 
[Applicant's signature]  (........................................................................) 
วนัท่ี Date................. เดือน Month................................... พ.ศ.Year................. 
 

*** ใบสมคัร 1 ชุด สมคัรได ้1 สาขาวชิา[Field of Study] ***1 Application Form for 1 Subject *** 
 

หมำยเหตุ :  หำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ข้อควำมที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือหลักฐำนเอกสำรต่ำงๆ ของผู้สมัคร  
 ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือเป็นเอกสำรปลอม บัณฑิตวิทยำลัยจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และให้พ้นสภำพนิสิต หำกรับ 
                  ผู้สมัครเป็นนิสิตแล้ว 
Remark:     The admission committee may certify any and all parts of application material. 
 
 

กรอกใบสมัคร และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ E-mail: iesprogram@eng.chula.ac.th 


