
 

 

                       

 

 

ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2563 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 ผูสมัครประเภทที ่1            ผูสมัครประเภทที่ 2 

 

ตรวจสอบขอมูลการเปดรับสมัครใหละเอียดกอนย่ืนใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงใหครบทุกรายการ 
 

 นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ ……………………………..…………….….…………………………………………. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………… (ภาษาอังกฤษ) ………..…………………………………………. 

ระดับปริญญา  เอก   โท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สมัครเขาศึกษาภาค  ตน   ปลาย   ปการศึกษา 2561 

รหัสสาขาวิชา X                       สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………..……………………………………  

หมวดวิชา (ถาม)ี ………………………………………………..……………..   วิทยาเขต  บางเขน   กําแพงแสน  ศรีราชา  สกลนคร 

แผนการเรียน  ปรญิญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1   2.2  ปรญิญาโท แผน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2  แผน ข 
 

เพศ     ชาย     หญิง    วัน/เดือน/ปเกิด ….……/…………/….…… อาย ุ…………. ป สัญชาติ ……...………. 

สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

เลขที่บัตรประชาชน           

อาชีพ   รับราชการ   นักศึกษา   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

             *** สําหรับผูสมัครทีย่ังไมสําเร็จการศึกษา ยังไมตองระบุ วัน/เดอืน/ปที่จบ *** 

 

1. ปริญญาตรี วิชาเอก ……………..……………………..  มหาวิทยาลัย …………………………………………….………….. ประเทศ  ………….…… 

 วัน/เดือน/ปที่จบ                                                                เกรดเฉล่ีย ………………………          
 

2. ปริญญาโท วิชาเอก …………………..………………..  มหาวิทยาลัย …………………………….……………….………….. ประเทศ  ……………..… 

 วัน/เดือน/ปที่จบ                                                               เกรดเฉล่ีย …………….…………   
 

 

บานเลขที่ ………………… หมู ………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….   

แขวง/ตําบล ………………………………..…….………………. เขต/อําเภอ ……………………………..……………………………  

จังหวัด …………………..…………………..…………….  รหัสไปรษณีย ……………………   …………………………... มือถือ …………….…………..... 
 

สถานที่ทํางาน ………………………………………………………………….…………………… เลขที่ ……………….. ซอย/ตรอก …………….………………… 

ถนน ……………………………………. แขวง/ตําบล …………………………….…………………….. เขต/อําเภอ ……………………..………….………..…….. 

จังหวัด ……………………………………………………..  รหัสไปรษณีย ……………………   ………..…..……………..  มือถือ …………..…….………… 

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

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบวา 
ขาดคุณสมบัติ  ขาพเจายินดีใหบัณฑิตวทิยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไมมีขออุทธรณใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 

 
 

เจาหนาที่รับสมัคร ………………..…………….     ………./.....……./…….…. 

การโอนเงินคาสมัครสอบ (สําหรับเจาหนาท่ี)     
ชําระเงินแลวโดย  เงินสด   วันที่..............................................................                  

   ทางธนาคาร……………………………............................................วันที่โอนเงิน..................................................................... 

   ทางธนาณัติ  วันที่............................................................. 

                                                                                                     ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……......   ……/……/……. 
 

ลงชื่อ ……………………………………………. ผูสมัคร 

                              (.....................................................  
                                 / /                      
 

เลขท่ีผูสมัคร                                                                                                        รหัสสาขา X  

 

 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่  
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