
 

                       
 

 
ใบสมัครบณัฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้สมัครประเภทท่ี 1            ผู้สมัครประเภทท่ี 2 

 

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนย่ืนใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ 
 
 นาย   นาง   นางสาว   อ่ืนๆ ……………………………..…………….….…………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………… (ภาษาอังกฤษ) ………..…………………………………………. 

ระดับปริญญา  เอก   โท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สมัครเข้าศึกษาภาค  ต้น   ปลาย   ปีการศึกษา 2561 
รหัสสาขาวิชา X                       สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………..……………………………………  
หมวดวิชา (ถ้ามี) ………………………………………………..……………..   วิทยาเขต  บางเขน   กําแพงแสน  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 ….……/…………/….…… อายุ …………. ปี สัญชาติ ……...………. 
สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

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

 

             *** สําหรับผู้สมัครท่ียังไม่สําเร็จการศึกษา ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีท่ีจบ *** 
 

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

 

บ้านเลขท่ี ………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….   
แขวง/ตําบล ………………………………..…….………………. เขต/อําเภอ ……………………………..……………………………  

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

สถานท่ีทํางาน ………………………………………………………………….…………………… เลขท่ี ……………….. ซอย/ตรอก …………….………………… 
ถนน ……………………………………. แขวง/ตําบล …………………………….…………………….. เขต/อําเภอ ……………………..………….………..…….. 
จังหวัด ……………………………………………………..  รหัสไปรษณีย์ ……………………   ………..…..……………..  มือถือ …………..…….………… 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจา้มีคุณสมบัติครบตามประกาศรบัสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า 
ขาดคณุสมบัติ  ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ท้ังสิ้น 
 
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ………………..…………….     ………./.....……./…….…. 
การโอนเงินค่าสมัครสอบ (สําหรับเจ้าหน้าที่)     
ชําระเงินแล้วโดย  เงินสด   วันท่ี..............................................................                  
   ทางธนาคาร……………………………............................................วันท่ีโอนเงิน..................................................................... 
   ทางธนาณัติ  วันท่ี............................................................. 
                                                                                                     ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……......   ……/……/……. 

 

ลงช่ือ ……………………………………………. ผู้สมัคร 
                              (.....................................................) 
                               …………./……………./……..……..              

เลขท่ีผู้สมัคร                                                                                                        รหัสสาขา X   

(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)  
 

ติดรูปถ่าย  
ขนาด1 นิ้ว  

 

บส.บว.1 

ประวัติส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานทีติ่ดต่อ 
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ใบทะเบียนประวตัิ 

โครงการปริญญาโท ภาคพเิศษ สาขาวศิวกรรมทรัพยากรนํา้  
ประจําปีการศึกษา  2561 

 
กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกรายการ 
ทะเบียนนิสิต 
คาํนาํหนา้ (ไทย) ....................................................... ช่ือ-นามสกลุ (ไทย) ........................................................................................... 
คาํนาํหนา้ (องักฤษ) .................................................. ช่ือ-นามสกุล (องักฤษ) ....................................................................................... 

ระดบัปริญญา   เอก    โท    ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สมคัรเขา้ศึกษาภาค   ตน้   ปลาย   ปีการศึกษา      2561  

รหสัสาขาวชิา X                                สาขาวชิา         วศิวกรรมทรัพยากรนํา้    วทิยาเขต       บางเขน   

 
ประวตัส่ิวนตวั 

เลขท่ีบตัรประชาชน                                                                                                              
 

เพศ   ชาย  หญิง ช่ือเล่น.....................วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................  อาย.ุ.................ปี  สัญชาติ.................... 
สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ...........................................................ประเทศ......................................... นบัถือศาสนา..................................... 
หมู่เลือด......................จาํนวนพ่ีนอ้งทั้งหมด ........................จาํนวนพ่ีนอ้งท่ีกาํลงัศึกษา .........................    
อาชีพ      พนกังานบริษทั    รับราชการ    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. 
ตาํแหน่ง.................................................................................................................................................................................................  
สถานท่ีทาํงาน.......................................................................................................................................................................................
โทรศพัทท่ี์ทาํงาน................................................................... โทรสาร.................................................................. 
 

การศึกษา 
1.   ปริญญาตรี (ไทย-ยอ่) .....................................มหาวทิยาลยั (ไทย)...............................................................ประเทศ..................... 
 ปริญญาตรี (องักฤษ-ยอ่).................................มหาวทิยาลยั (องักฤษ)..........................................................ประเทศ..................... 
 วนั/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                                 เกรดเฉล่ีย........................เกียรตินิยมอนัดบัท่ี...................... 
 

2. ปริญญาโท (ไทย-ยอ่) ...............................มหาวิทยาลยั (ไทย).....................................................................ประเทศ..................... 
 ปริญญาโท (องักฤษ-ยอ่)...........................มหาวิทยาลยั (องักฤษ)................................................................ประเทศ..................... 
 วนั/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                                 เกรดเฉล่ีย........................เกียรตินิยมอนัดบัท่ี...................... 
 

สถานทีต่ดิต่อ 
1. ปัจจุบนั 
บา้นเลขท่ี......................หมู่................ซอย/ตรอก.......................................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล........................... 
เขต/อาํเภอ..........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................
โทรศพัทส่์วนตวั............................................... โทรสาร........................................................... 
E-mail ............................................................................ 
2. ท่ีทาํงาน 
บา้นเลขท่ี......................หมู่................ซอย/ตรอก.......................................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล........................... 
เขต/อาํเภอ..........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................
โทรศพัท.์.......................................................... โทรสาร........................................................... 
E-mail ............................................................................ 
 

เลขทีผู้่สมัคร  ต. 61/........   รหัสสาขา  x  26E
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3. ภมิูลาํเนา 
บา้นเลขท่ี......................หมู่................ซอย/ตรอก.......................................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล........................... 
เขต/อาํเภอ..........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................
โทรศพัท.์.......................................................... โทรสาร........................................................... 
E-mail ............................................................................ 
ครอบครัว 
1. บิดา 
คาํนาํหนา้ (ไทย) ....................................................... ช่ือ-นามสกลุ (ไทย) ........................................................................................... 
สถานภาพ  ยงัมีชีวติอยู ่ เสียชีวิตแลว้ อาชีพ.........................................................................ความสัมพนัธ์................................ 
รายไดต่้อปี......................................... อาย.ุ.......................................... 
บา้นเลขท่ี......................หมู่................ซอย/ตรอก.......................................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล........................... 
เขต/อาํเภอ..........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................
โทรศพัทส่์วนตวั............................................... โทรสาร........................................................... 
E-mail ............................................................................ 
2. มารดา 
คาํนาํหนา้ (ไทย) ....................................................... ช่ือ-นามสกลุ (ไทย) ........................................................................................... 
สถานภาพ  ยงัมีชีวติอยู ่ เสียชีวิตแลว้ อาชีพ.........................................................................ความสัมพนัธ์................................ 
รายไดต่้อปี......................................... อาย.ุ.......................................... 
บา้นเลขท่ี......................หมู่................ซอย/ตรอก.......................................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล........................... 
เขต/อาํเภอ..........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................
โทรศพัทส่์วนตวั............................................... โทรสาร........................................................... 
E-mail ............................................................................ 
3. ผูป้กครอง 
คาํนาํหนา้ (ไทย) ....................................................... ช่ือ-นามสกลุ (ไทย) ........................................................................................... 
สถานภาพ  ยงัมีชีวติอยู ่ เสียชีวิตแลว้ อาชีพ.........................................................................ความสัมพนัธ์................................ 
รายไดต่้อปี......................................... อาย.ุ.......................................... 
บา้นเลขท่ี......................หมู่................ซอย/ตรอก.......................................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล........................... 
เขต/อาํเภอ..........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................
โทรศพัทส่์วนตวั............................................... โทรสาร........................................................... 
E-mail ............................................................................ 
 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลขา้งตน้น้ีเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลงัพบวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นเทจ็   

ขา้พเจา้ยนิดีใหโ้ครงการฯ ตดัสิทธ์ิในการศึกษา โดยไม่มีขอ้อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 

ลงช่ือ ..........................................................  ผูส้มคัร 
         (.....................................................................) 
           ................../.........................../....................  
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หนังสือรับรอง 
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขาพเจา นาย/นาง/น.ส./อ่ืน ๆ ............................................................................................................................ 
ตําแหนง ............................................................... สถานที่ทาํงาน ................................................................... 
..........................................................................................................โทรศัพท ............................................... 
เกี่ยวของกับผูสมัครโดยเปน      ผูบงัคับบัญชาในหนวยงาน      อาจารยหรือหัวหนาสถาบัน 
ขอรับรอง นาย/นาง/น.ส./อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 
ซึ่งประสงคจะสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญา    โท    เอก 
สาขา ............................................................................................ ในดานตาง ๆ  ดังนี ้
(โปรดประเมินผูสมัครในดานตาง ๆ เชน บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบ 
ความประพฤติ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มนุษยสัมพนัธ และอ่ืน ๆ) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ลงนาม......................................................... 
(.....................................................) 
................/....................../............... 
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ข้อมูลและใบสมัคร ปีการศึกษา 2561 โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา มก. 
5 

ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับเอกสารประกอบใบสมัคร 
ปีการศึกษา 2561 

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 
1.  รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (เสื้อสีสุภาพ ไม่สวมชุดครุย) 
2.  สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
3.  สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ 
4.  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5.  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
6.  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
7.  หนังสือรับรอง (Recommendation) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน 
    หรือบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรอง 
 
ติดต่อโครงการฯ 
 
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 10903 
 
เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ / เบอร์โทรศัพท์ 
 
คุณสกุลรัตน์ รามสูตร 
สายตรง 092-253-0798 
สายอัตโนมัติ 02-797-0999 ต่อ 1902 
โทรศัพท์/Fax 02-579-1567 
 
 
หมายเหตุ ** ชําเงินค่าสมัคร 500 บาท ณ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




