
 

 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตรการจดัการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ 
2. ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์          

การสมัครและช าระค่าสมัคร 
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย  
2. ช ำระค่ำสมัครได้ที่ ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำทั่วประเทศ วันสุดท้ำยในกำรช ำระเงิน วันที่ 26 ตุลำคม 2561 

** หมำยเหตุส ำหรับผู้ที่ไม่ได้พิมพ์ใบแทนกำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนเว็บ ก่อนช ำระค่ำสมัครให้เขียน ชื่อ – สกุล       
เลขประจ ำตัวประชำชน ลงในใบแทนกำรช ำระค่ำสมัครให้เรียบร้อย 

ส่งเอกสารการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 26 ตุลำคม 2561 เวลำ 16.30 น. ที่ห้อง 9-206 อำคำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (อำคำร 9)  (ไม่เปิดท ำกำร เสำร์ –อำทิตย์) 
2. ส่งทำงไปรษณีย์ (เอกสำรต้องถึงภำยในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลำคม 2561 เวลำ 16.30 น.)  

ที่อยู่ : หน่วยแนะแนวและรับเข้ำ กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/13 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

-หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์กำรสมัครเข้ำศึกษำ- 
เอกสารที่ต้องส่ง 

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ำย 1 นิ้ว 1 แผ่น 
2. ส ำเนำใบคะแนน Transcript พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

2.1 ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญำจำกสภำมหำวิทยำลัยแล้ว ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่ระบุชื่อปริญญำ พร้อมวัน/
เดือน/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  

2.2 ผู้ที่ก ำลังรอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำ ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
และ หนังสือรับรอง ซึ่งรับรองว่ำ “เรียนครบหลักสูตรแล้วขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขออนุมัติปริญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย
ฯ หำกได้รับอนุมัติก็จะจบกำรศึกษำในวันที่........” (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันเปิดภำคเรียน)  

2.3 ผู้ที่จบกำรศึกษำในหลักสูตรต่อเนื่อง ให้ใช้ใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม.  พ.ม. ป.กศ.สูง หรือ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำอนุปริญญำ  

3.  ส ำเนำใบปริญญำบัตร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
6.  ส ำเนำใบแทนกำรช ำระค่ำสมัครที่ช ำระผ่ำนธนำคำรเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 

 
 
 



 
 

                       
 

 
ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้สมัครประเภทที่ 1            ผู้สมัครประเภทท่ี 2 

 

 นำย   นำง   นำงสำว   อื่นๆ ……………………………..…………….….…………………………………………. 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ………………………..…………….…………… (ภำษำอังกฤษ) ………..…………………………………………. 

ระดับปริญญำ   โท    สมัครเขำ้ศึกษำภำค  ต้น   ปลำย   ปีกำรศึกษำ 2561 
รหัสสำขำวิชำ XE 55  สำขำวิชำ กำรจัดกำรวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
วิทยำเขต  เฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสกลนคร 
แผนกำรเรียน  ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2  แผน ข 
 

เพศ     ชำย     หญิง    วัน/เดือน/ปีเกิด ….……/…………/….…… อำยุ …………. ปี สัญชำต ิ……...………. 
สถำนท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

เลขท่ีบัตรประชำชน           
อำชีพ   รับรำชกำร   นักศึกษำ   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

             *** ส ำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ยงัไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีที่จบ *** 
 

1. ปริญญำตร ี……………..……………………..  มหำวิทยำลยั …………………………………………….………….. ประเทศ  ………….…… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                เกรดเฉลี่ย ………………………          
 

2. ปริญญำโท …………………..………………..  มหำวิทยำลยั …………………………….……………….………….. ประเทศ  ……………..… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                               เกรดเฉลีย่ …………….…………   
 

 

บ้ำนเลขท่ี ………………… หมู ่………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….   
แขวง/ต ำบล ………………………………..…….………………. เขต/อ ำเภอ ……………………………..……………………………  

จังหวัด …………………..…………………..…………….  รหัสไปรษณยี ์……………………   …………………………... มือถือ …………….…………..... 
 

สถำนท่ีท ำงำน ………………………………………………………………….…………………… เลขท่ี ……………….. ซอย/ตรอก …………….………………… 
ถนน ……………………………………. แขวง/ต ำบล …………………………….…………………….. เขต/อ ำเภอ ……………………..………….………..…….. 
จังหวัด ……………………………………………………..  รหัสไปรษณีย ์……………………   ………..…..……………..  มือถือ …………..…….………… 

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

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบตำมประกำศรับสมัครของบัณฑิตวิทยำลัยทุกประกำร หำกตรวจสอบในภำยหลังพบว่ำ 
ขำดคุณสมบัติ  ข้ำพเจ้ำยินดีให้บณัฑิตวิทยำลัยตัดสิทธิในกำรศึกษำ โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 
 

เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร ………………..…………….     ………./.....……./…….…. 
 

การช าระค่าสมัคร (ส าหรับเจ้าหน้าที่)     
ช ำระเงินแล้วโดย             
 ทำงธนำคำร……………………………............................................วันที่โอนเงิน..................................................................... 
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ ………………..…………….     ………./.....……./…….…. 

    

 
 

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

เลขที่ผู้สมัคร                                                                                                                รหัสสาขา XE 55    
 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่  
 

ติดรปูถ่าย  
ขนาด1 น้ิว  

 

บส.บว.1 

ประวัติส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานที่ติดต่อ 



 
 
 

 
 

ช่ือ – สกุล :  เลขประจ ำตัวประชำชน :  

คณะ : วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร ์
หลักสตูร : วิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต      
              (ภำคพิเศษ) 

เบอร์โทรศัพท์:  

วันที่พิมพ์รายการ    มีรายการช าระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวนเงิน

1 ค่าสมัครเข้าศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 500.00                     

รวมจ านวนเงิน 500.00                     

ห้าร้อยบาทถ้วน

 
(โปรดเก็บไว้เป็นหลักฐำนเพื่อขอรบัใบเสร็จรับเงิน)           

                  เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร/
ผู้รับเงิน 

         ลงชื่อและประทับตรำธนำคำร 
 
 

 
  

  
 
  
 
 
 
 

  
    
 
 

จ านวนเงิน (ตัวเลข)  บาท

จ านวนเงิน (อักษร) ห้าร้อยบาทถ้วน

500

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
โทร 0-4272-5052  กองบริหารวิชาการและนิสิต หน่วยแนะแนวและรับเข้า 
 ใบแทนการช าระค่าสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
 

ส าหรับธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
โทร 0-4272-5052  กองบริหารวิชาการและนิสิต หน่วยแนะแนวและรับเข้า 

วันท่ี …..............................................  เพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
 

                      เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร/ผู้รับเงิน 
  ลงชื่อและประทับตรำธนำคำร 

หมดเขตก ำหนดช ำระเงิน 26 ตุลำคม 2561 

 

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย COMP CODE : 8868 / 10 บำท 

ส าหรับผู้สมัคร 

เอกสารหมายเลข 1 
 

 

Name/ชื่อ-สกุล  

Cust.No/Ref.1 
(เลขบัตรประชำชน) 

/Ref.2 612000 

หมดเขตก ำหนดช ำระเงิน 26 ตุลำคม 2561 


