
 
 

                       
 

 
ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้สมัครประเภทท่ี 1            ผู้สมัครประเภทท่ี 2 

 

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ 
 

 นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ ……………………………..…………….….…………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………… (ภาษาอังกฤษ) ………..…………………………………………. 

ระดับปริญญา  เอก   โท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สมัครเข้าศึกษาภาค  ต้น   ปลาย   ปีการศึกษา 2560 
รหัสสาขาวิชา X                       สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………..……………………………………  
หมวดวิชา (ถ้ามี) ………………………………………………..……………..   วิทยาเขต  บางเขน   ก าแพงแสน  ศรีราชา  สกลนคร 
แผนการเรียน  ปริญญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1   2.2  ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2  แผน ข 
 

เพศ     ชาย     หญิง    วัน/เดือน/ปีเกิด ….……/…………/….…… อาย ุ…………. ปี สัญชาติ ……...………. 
สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

เลขท่ีบัตรประชาชน           
อาชีพ   รับราชการ   นักศึกษา   อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

             *** ส ำหรับผู้สมัครทีย่ังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีที่จบ *** 
 

1. ปริญญาตรี วิชาเอก ……………..……………………..  มหาวิทยาลัย …………………………………………….………….. ประเทศ  ………….…… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                เกรดเฉลี่ย ………………………          
 

2. ปริญญาโท วิชาเอก …………………..………………..  มหาวิทยาลัย …………………………….……………….………….. ประเทศ  ……………..… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                               เกรดเฉลี่ย …………….…………   
 

 

บ้านเลขท่ี ………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….   
แขวง/ต าบล ………………………………..…….………………. เขต/อ าเภอ ……………………………..……………………………  

จังหวัด …………………..…………………..…………….  รหัสไปรษณีย์ ……………………   …………………………... มือถือ …………….…………..... 
 

สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………….…………………… เลขท่ี ……………….. ซอย/ตรอก …………….………………… 
ถนน ……………………………………. แขวง/ต าบล …………………………….…………………….. เขต/อ าเภอ ……………………..………….………..…….. 
จังหวัด ……………………………………………………..  รหัสไปรษณีย์ ……………………   ………..…..……………..  มือถือ …………..…….………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑติวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ  ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ………………..…………….     ………./.....……./…….…. 

การโอนเงินค่าสมัครสอบ (ส าหรับเจ้าหน้าที่)     
ช าระเงินแล้วโดย  เงินสด   วันท่ี..............................................................                  
   ทางธนาคาร……………………………............................................วันที่โอนเงิน..................................................................... 
   ทางธนาณัติ  วันท่ี............................................................. 
                                                                                                     ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……......   ……/……/……. 

 

ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้สมัคร 
                              (.....................................................) 
                                 …………./……………./……..……..                     
 

เลขที่ผู้สมัคร                                                                                                        รหัสสาขา X  
 

 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  
 

ติดรูปถ่าย  
ขนาด1 น้ิว  

 

บส.บว.1 

ประวัติส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานที่ติดต่อ 



 
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางาน 

(ตามความต้องการของบางสาขาวิชา)-ใชไ้ด้มากกว่า 1 ใบ 
------------------- 

 
ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………… 
ตําแหน่ง …………………………………………………………… สถานทีท่ํางาน ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. โทรศัพท์ ………………………………………………. 
ขอรับรองว่า   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ …………………………………………………………………………………   
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา …………………………………………………….. หมวดวิชา (ถ้าม)ี ……………………………………………… 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ ……………………… เดือน ……………………………………….. พ.ศ. ……………………. 
บรรจเุข้าทํางาน เมื่อวันที่ …………………………….. เดือน ………………..……………………………………….. พ.ศ. …………………… 
ปัจจุบัน   ยังคงทํางานในตําแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………  
   ได้ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่ ……………………… เดือน ………………………………………..……. พ.ศ. …………………. 
 
โดยมีประสบการณ์การทํางาน ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเวลา …………. ปี …………... เดือน 
 
 
      (ลงนาม) ………………………………………………………. 
                   (……………………………………………………) 
          ……………./……………………../…………… 
                        ประทับตราประจําหน่วยงาน 

 
 
หมายเหตุ  หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 
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หนังสือรับรองรายวิชาเรียน 
(สําหรบัผูส้มัครประเภทที่ 2 – กําลังศึกษาอยู่เป็นภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น) 

----------------------------- 
 
ท่ี …………………………………. หน่วยงาน ………………………………………….…… 
 
 วันท่ี ………………………………………………………  
เร่ือง  รับรองรายวิชาเรียน 
เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………… ขอรับรองว่า ………………..………………………………………………. 
กําลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญา   ตรี   โท ในสาขาวิชาเอก 
…………………………………..…………….. ของหลักสูตรปริญญา …………..…………………………………………………. มีหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร …………… หน่วยกิต โดยปรากฏในใบรายงานคะแนนท่ีแนบมาพร้อมนี้ ……...….. หน่วยกิต และยังคงเหลืออีก …………… 
หน่วยกิต ดังต่อไปน้ี 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เกรด (ถ้ามี) หน่วยกิต

………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เกรด (ถ้ามี) หน่วยกิต

………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………
 
      (ลงนาม) ………………………………………………………. 
                   (……………………………………………………) 
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 นายทะเบียน
 คณบดี 
 หัวหน้าภาควิชา 
 อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ตาํแหน่ง 




