
 

 

 

International Education Program for Basic Education 

Piboonbumpen Demons  tration School, Burapha University 

 

Due to the COVID-19 pandemic, IEP, Piboonbumpen Demonstration School would 
like to announce changes to the M1 and M4 selection process (second round) 

1. Applying for admission. 

1.1 Student must download the application form from website st.buu.ac.th (you will 
find further information about our school and programs on this website as well) 

1.2 Fill in all the blanks in the application form and sign to certify it. Prepare copies 
of related documents and certify them. 

1.3 Pay the application fee of 400 Baht through Krungthai Bank, Account number: 386 
6000 995 (Burapha University) 

1.4 Scan the application, related documents and the bank transfer slip in .pdf. Email 
them to apply2iep@gmail.com before March 24, 2020. (24:00) 

1.5 After checking all documents, the school will confirm your application status to 
within 3 days. 

2. Assessment 

 The school will assess the English skill of the student, focusing on reasoning and 
communication skills, through ‘Skype’. You will be informed of the date and time through 
your email. 

3. Announcement and enrollment 

 The school will announce the name list on April 3, 2020, through the website 
st.buu.ac.th. Students who pass the selection have to prepare related documents and pay 
the tuition fee through the bank provided. Then, send the documents and the bank transfer 
slip through the email within April 9, 2020. 

 

 

 



 

 

ฝายการศกึษานานาชาติขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ตามทีฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน (IEP) โรงเรยีนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 (รอบที่ 2) นั้น  

เนื่องจากปจจุบันสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม

คลี่คลาย เพ่ือความปลอดภัยของผูสมัครและผูเก่ียวของ ฝายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน (IEP) ขอแจง

รายละเอียดการดําเนินงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการรบัสมัครและการสอบคัดเลือก ดังน้ี 

1. การสมัคร 

1.1 ดาวนโหลดใบสมัครและเอกสารแนะนําโรงเรียนไดจากเว็บไซต st.buu.ac.th  

1.2 กรอกขอมูลพรอมลงลายมือชื่อในใบสมัคร เตรียมเอกสารแนบตามท่ีระบุ พรอมรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

1.3 ชําระเงนิคาทดสอบ จํานวน 400 บาท ใหโอนผานบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 386 6000 995 

1.4 สแกนใบสมัครพรอมเอกสารแนบและสลิปยืนยันการชําระเงินมาที่ apply2iep@gmail.com

ภายในที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.  

เมื่อไดรับเอกสารทั้งหมดโรงเรียนจะตรวจสอบความถูกตองและแจงตอบรับการสมัครทางอีเมลท่ีแจงใว 

2. การทดสอบและวัดความสามารถ 

โรงเรียนจะประเมินความสามารถของนักเรียนดานภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการใชเหตุผลและการ

สื่อสารผายการสัมภาษณดวยระบบสไกป (Skype) ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทั้งนี้โรงเรียนจะแจงเวลานัด

หมายผานทางอีเมลท่ีแจงใว 

3. การประกาศผลและการรายงานตัว 

 โรงเรียนจะประกาศผลการสอบคัดเลือกผานทางเว็ปไซต st.buu.ac.th ในวันที่ 3 เมษายน 2563 

นักเรียนทีผ่านการคดัเลือก จะตองเตรยีมเอกสารรายงานตัวและชําระเงินคาธรรมเนียมโดยการโอนเงินผาน

ธนาคาร จากนั้นสงเอกสารรายงานตัวและสลิปยืนยันการชําระเงินทางอีเมลท่ีแจงใว ภายในวันที่ 9 เมษายน 

2563 

 


