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บส.บว.1

เลขทีผ่ ้สู มัคร

รหัสสาขา XD60

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0-2562-5555 ext 647206 , 0-2942-8761-2
ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ประจําปี การศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ติดรู ปถ่ าย
ขนาด1 นิว้

0

 ผูส้ มัครประเภทที่ 1

 ผูส้ มัครประเภทที่ 2

ตรวจสอบข้ อมูลการเปิ ดรับสมัครให้ ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ ครบทุกรายการ
 นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ …………..…………….…....………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….(ภาษาอังกฤษ)..………………………………………….
ระดับปริ ญญา  เอก  โท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมัครเข้าศึกษาภาค ต้น  ปลาย ปี การศึกษา 2561
รหัสสาขาวิชา XD60 สาขาวิชา …วิทยาการคอมพิวเตอร์…………………………………………..……………………………………
หมวดวิชา (ถ้ามี) ………………………………………….……………วิทยาเขต  บางเขน  กําแพงแสน  ศรี ราชา  สกลนคร
แผนการเรี ยน ปริญญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1  2.2 ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2  แผน ข

ประวัติส่วนตัว

สถานภาพ

เพศ  ชาย  หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด ….……/…………/….…… อายุ …………. ปี สัญชาติ ……...…
สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………….…………………. ประเทศ ……………….……………………

เลขที่บตั รประชาชน
อาชีพ รับราชการ นักศึกษา อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………

วุฒิการศึกษา

*** สําหรับผู้สมัครทีย่ งั ไม่ สําเร็จการศึกษา ยังไม่ ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ทีจ่ บ ***

1. ปริ ญญาตรี วิชาเอก ……………..……………….. มหาวิทยาลัย ………………………….………….. ประเทศ ………….……
วัน/เดือน/ปี ที่จบ
เกรดเฉลี่ย ………………………
2. ปริ ญญาโท วิชาเอก …………………..………….. มหาวิทยาลัย ……………….………….………….. ประเทศ ……………..…
วัน/เดือน/ปี ที่จบ
เกรดเฉลี่ย …………….…………
บ้ านเลขที่ ………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ……………………… ถนน ………………………….
แขวง/ตําบล ……………………………………. เขต/อําเภอ ……………………………………………………
จังหวัด …………………..……………. รหัสไปรษณี ย ์ ……………………  ………………………... มือถือ …………….…………
สถานทีท่ าํ งาน …………………………………………….…………………… เลขที่ ……………….. ซอย/ตรอก …………….…………
ถนน ………………………………. แขวง/ตําบล …………………………………….. เขต/อําเภอ ……………………..…………..……..
จังหวัด …………………………….. รหัสไปรษณี ย ์ ……………………  ………..……………….. มือถือ …………..……………
e-mail ……………………………………………..………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า
ขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยตัดสิ ทธิในการศึกษา โดยไม่มีขอ้ อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ………………………………………. ผูส้ มัคร
(...............................................................)
…………./……………./……..……..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ………………..……………. ………./ .....……./…….….

สถานทีต่ ิดต่ อ

การโอนเงินค่ าสมัครสอบ (สํ าหรับเจ้ าหน้ าที)่
ชําระเงินแล้วโดย

 เงินสด วันที่..............................................................
ทางธนาคาร……………………………................... วันที่โอนเงิน.......................................................................
 ทางธนาณัติ วันที่.............................................................
ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……...... ……/……/…….

ประวัตกิ ารทํางาน (ถ้ ามี)
อาชีพปั จจุบนั
ตําแหน่ง
ฝ่ าย / กอง
บริ ษทั หรื อหน่วยงานที่ทาํ งาน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการทํางาน
กรุ ณาเขียนประสบการณ์ทาํ งาน เรี ยงตามลําดับ (จากปั จจุบนั )
ปี ที่เข้า-ปี สุดท้าย
บริ ษทั /หน่วยงาน

ตําแหน่ง

สิ่ งที่ท่านคาดหวังจากการเข้าเรี ยนในหลักสูตรปริ ญญาโท

ข้อเพิ่มเติมของท่านที่ทาํ ให้คณะกรรมการสามารถประเมินใบสมัครได้ดีข้ ึน

ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครนิสิตปริ ญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จากแหล่งข้อมูลใด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
facebook ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
facebook โครงการปริ ญญาโท
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
Search Google

แผ่นป้ ายไฟวิง่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จอ LCD ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
บอร์ดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จดหมายประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
อาจารย์ /บุคลากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อน/ รุ่ นพี่/ รุ่ นน้อง/ญาติพี่นอ้ ง
อื่นๆ (โปรดระบุ)

หลักฐานทีต่ ้ องแนบมาพร้ อมกับใบสมัคร
สําเนาปริ ญญาบัตร
สําเนาใบบันทึกผลการเรี ยน (transcript)
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นตาดํา ) 3 รู ป
หลักฐานการทํางาน สําหรับผูท้ ี่ได้ G.P.A. ตํ่ากว่า 2.5
หนังสื อรับรอง จํานวน 3 ฉบับ
เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล.

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
ค่า G.P.A
เลขที่ผสู ้ มัคร

หลักฐานครบครบ

ขาดหลักฐาน

1,2,3,4,5,6,7,8
เจ้าหน้าที่

