หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ
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ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 ฉบับ
ค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 600 บาท
ผู้สมัคร ชําระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ที่ธนาคาร ทหารไทย (มหาชน) จํากัด แล้วนําใบนําฝากเขียน ชื่อ-สกุล
ผู้สมัคร (ตัวบรรจง) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
สําเนาใบคะแนน (Transcript)
ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
(ฉบับที่ระบุปริญญา พร้อมระบุวันที่สําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ฉบับ
ผู้สมัครประเภทที่ 2 ให้ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ฉบับ
และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา พร้อมทั้งหน่วยกิตการเรียนตั้งแต่ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา
2559
สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสําเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./พ.ม./ป.กศ.สูง หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการที่มีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
สําเนาทะเบียนสมรส
ซองจดหมายติดแสตมป์ โดยเขียนชื่อ – สกุล และที่อยู่ของตัวท่านเอง เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์

หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อผู้สมัคร “รับรองสําเนาถูกต้อง”

หากผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน
ศูนย์ฯจะไม่ดาํ เนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
พร้อมทั้งไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานและเอกสารใบสมัครมาที่
ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ตู้ ปณ. 1076 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ 10903
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 หากพ้นกําหนดนี้ผู้สมัครจะต้องดําเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง
สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วน ระหว่างเวลา 9.00-1500 น. ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปิดทําการ วันที่ 12 – 17 เมษายน 2560

บส.บว.1

เลขที่ผู้สมัคร

รหัสสาขา X F

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สมัครประเภทที่ 1

7 0

ผู้สมัครประเภทที่ 2 (ยังเรียนอยู่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559)

โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธ์ก่อนกรอกใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ
ประวัติส่วนตัว
นาย
นาง
นางสาว
อื่น ๆ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญา
เอก  โท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมัครเข้าศึกษาภาค  ต้น
ปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสสาขาวิชา X F 7 0
สาขาวิชา
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
หมวดวิชา (ถ้ามี)
วิทยาเขต  บางเขน
กําแพงแสน
แผนการเรียน แผน
ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
แผน ข
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง วัน/เดือน/ปีเกิด
/
สถานที่เกิด (จังหวัด)
เลขที่บัตรประชาชน
อาชีพ
รับราชการ
นักศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)

/

อายุ
ประเทศ

ปี สัญชาติ
กรุ๊ปเลือด

วุฒิการศึกษา กรณีที่ผู้สมัครรอสภาอนุมัติ หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ไม่ต้องระบุวนั เดือนปีที่จบ
1. ปริญญาตรี วิชาเอก
มหาวิทยาลัย
ประเทศ
วัน/เดือน/ปีทจี่ บ
เกรดเฉลี่ย
วุฒิที่ได้รับ
2. ปริญญาโท วิชาเอก
วัน/เดือน/ปีทจี่ บ
สถานทีต่ ิดต่อ
บ้านเลขที่
แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย์
สถานที่ทํางาน
ถนน
จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ประเทศ
วุฒิที่ได้รับ

เกรดเฉลี่ย
หมู่

ซอย/ตรอก
เขต/อําเภอ


ถนน
จังหวัด
เลขที่

ซอย/ตรอก
เขต/อําเภอ


แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย์

e-mail
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่า
ขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
/

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
/
/
เงินค่าสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับเจ้าหน้าที่การเงิน)
ชําระเงินแล้ว ใบเสร็จเล่มที่/เลขที่
ลงนาม จนท.รับเงิน

/

/

/

