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                                                      โครงการปริญญาโท สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ภาคพเิศษ   

                    ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์  0-2562-5555 ext 647206 , 0-2942-8761-2 

                    0ใบสมคัรบัณฑิตศึกษา (ภาคพเิศษ) ภาคปลาย  ประจาํปีการศึกษา 2562 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

 ผูส้มคัรประเภทท่ี 1            ผูส้มคัรประเภทท่ี 2 
 

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอยีดก่อนย่ืนใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ 
 

 นาย   นาง   นางสาว   อ่ืนๆ …………..…………….…....…………………………………………. 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ………………………..…………….(ภาษาองักฤษ)..…………………………………………. 

ระดบัปริญญา  เอก   โท   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สมคัรเขา้ศึกษาภาค     ตน้     ปลาย   ปีการศึกษา 2562 

รหสัสาขาวชิา  XD60   สาขาวชิา …วทิยาการคอมพิวเตอร์…………………………………………..……………………………………  

หมวดวชิา (ถา้มี) ………………………………………….……………วทิยาเขต  บางเขน   กาํแพงแสน  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    วนั/เดือน/ปีเกิด ….……/…………/….…… อาย ุ…………. ปี สญัชาติ ……...… 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ……………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………… 

เลขท่ีบตัรประชาชน           

อาชีพ    รับราชการ    นกัศึกษา    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)………………………………………………………………………… 
 

 

             *** สําหรับผู้สมัครทีย่งัไม่สําเร็จการศึกษา ยงัไม่ต้องระบุ วนั/เดอืน/ปีทีจ่บ *** 
 

1. ปริญญาตรี วชิาเอก ……………..………………..  มหาวทิยาลยั ………………………….………….. ประเทศ  ………….…… 

 วนั/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                เกรดเฉล่ีย ………………………          

2. ปริญญาโท วชิาเอก …………………..…………..  มหาวทิยาลยั ……………….………….………….. ประเทศ  ……………..… 

 วนั/เดือน/ปีท่ีจบ                                                               เกรดเฉล่ีย …………….…………   
 

 

บ้านเลขที ่………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ……………………… ถนน ………………………….   

แขวง/ตาํบล ……………………………………. เขต/อาํเภอ ……………………………………………………  

จงัหวดั …………………..…………….  รหสัไปรษณีย ์……………………   ………………………... มือถือ …………….………… 
 

สถานทีท่าํงาน …………………………………………….…………………… เลขท่ี ……………….. ซอย/ตรอก …………….………… 

ถนน ………………………………. แขวง/ตาํบล …………………………………….. เขต/อาํเภอ ……………………..…………..…….. 

จงัหวดั ……………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………   ………..………………..  มือถือ …………..…………… 

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

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบตามประกาศรับสมคัรของบณัฑิตวทิยาลยัทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลงัพบวา่ 
ขาดคุณสมบติั  ขา้พเจา้ยนิดีใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัตดัสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีขอ้อุทธรณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 
 
เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร ………………..…………….     ………./ .....……./…….…. 

การโอนเงินค่าสมัครสอบ (สําหรับเจ้าหน้าที)่     
ชาํระเงินแลว้โดย  เงินสด  วนัท่ี..............................................................                  

  ทางธนาคาร……………………………...................   วนัท่ีโอนเงิน....................................................................... 

   ทางธนาณติั  วนัท่ี............................................................. 

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

ลงช่ือ ………………………………………. ผูส้มคัร                                                         

      (...............................................................) 
            …………./……………./……..…….. 
 

เลขทีผู้่สมคัร                                                                                                                             รหัสสาขา XD60 

 

 

 
 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  

 

ติดรูปถ่าย  

ขนาด1 นิว้  

 

บส.บว.1 

ประวตัิส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานทีต่ิดต่อ 



 

 
 

 

อาชีพปัจจุบนั    ตาํแหน่ง        

ฝ่าย / กอง      บริษทัหรือหน่วยงานท่ีทาํงาน               

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการทาํงาน           

กรุณาเขียนประสบการณ์ทาํงาน เรียงตามลาํดบั (จากปัจจุบนั) 

ปีท่ีเขา้-ปีสุดทา้ย บริษทั/หน่วยงาน ตาํแหน่ง 

   

   

   

   

ส่ิงท่ีท่านคาดหวงัจากการเขา้เรียนในหลกัสูตรปริญญาโท 

              

               

               

ขอ้เพ่ิมเติมของท่านท่ีทาํใหค้ณะกรรมการสามารถประเมินใบสมคัรไดดี้ข้ึน 

              

               

             
 

ท่านทราบขอ้มูลการรับสมคัรนิสิตปริญญาโท สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จากแหล่งขอ้มูลใด 
 

                  เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์      แผน่ป้ายไฟวิง่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                  เวบ็ไซตค์ณะวทิยาศาสตร์             จอ LCD ประชาสมัพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์                                                                                                 
                  เวบ็ไซตภ์าควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์                   บอร์ดภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
                  facebook ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์         จดหมายประชาสมัพนัธ์ภายในหน่วยงาน                         
                  facebook โครงการปริญญาโท                                            อาจารย ์/บุคลากร ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
                  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ                   เพ่ือน/ รุ่นพ่ี/ รุ่นนอ้ง/ญาติพ่ีนอ้ง                                
                  Search Google                                                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      
 

 

 
 

     สาํเนาปริญญาบตัร  

     สาํเนาใบบนัทึกผลการเรียน (transcript) 

     สาํเนาบตัรประชาชน 

     สาํเนาทะเบียนบา้น 

     รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแวน่ตาดาํ ) 3 รูป  

     หลกัฐานการทาํงาน สาํหรับผูท่ี้ได ้G.P.A. ตํ่ากวา่ 2.5 

     หนงัสือรับรอง จาํนวน 3 ฉบบั 

     เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุ.  
 

 
  

 

                 ค่า G.P.A 
         

                เลขท่ีผูส้มคัร          
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