หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคพิเศษ
1.
2.

ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 2 ฉบับ
คาสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 600 บาท
ผูสมัคร ชําระเงินคาธรรมเนียมผานธนาคารที่ระบุในใบแจงหนี้ ที่ธนาคาร ทหารไทย (มหาชน) จํากัด แลวนําใบนําฝากเขียน ชื่อ-สกุล
ผูสมัคร (ตัวบรรจง) แนบมาพรอมกับใบสมัคร

***นําฝากคาสมัครสอบผานเคานเตอรบริการของธนาคารเทานั้น***
3.

4.
5.
6.
7.
8.

สําเนาใบคะแนน (Transcript)
ผูสมัครประเภทที่ 1 ใชสําเนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
(ฉบับที่ระบุปริญญา พรอมระบุวันที่สําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ฉบับ
ผูสมัครประเภทที่ 2 ใหใชสําเนาใบคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 ฉบับ
และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา พรอมทั้งหนวยกิตการเรียนตั้งแตภาคตน และภาคปลาย ปการศึกษา
2560
สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรตอเนื่อง ตองแนบสําเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./พ.ม./ป.กศ.สูง หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเทาอนุปริญญามาดวย จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการที่มีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) อยางละ 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไมตรงกับใบรายงานคะแนน)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
สําเนาทะเบียนสมรส
ซองจดหมายติดแสตมป โดยเขียนชื่อ – สกุล และที่อยูของตัวทานเอง เฉพาะผูสมัครทางไปรษณีย

หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับตองมีลายมือชื่อผูสมัคร “รับรองสําเนาถูกตอง”

หากผูสมัครสงหลักฐานและเอกสารในการสมัครไมถูกตองและไมครบถวน
ศูนยฯจะไมดําเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไมพิจารณาใบสมัคร
การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
พรอมทั้งไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือก
สําหรับผูสมัครทางไปรษณีย สงหลักฐานและเอกสารใบสมัครมาที่
ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร ตู ปณ. 1076 ปทฝ.เกษตรศาสตร 10903
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 หากพนกําหนดนี้ผูสมัครจะตองดําเนินการสมัครสอบดวยตนเอง
สมัครดวยตนเอง ใหผูสมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถวน ระหวางเวลา 9.00-1500 น. ยกเวนวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ
ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปดทําการ วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2560 ,
วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 1 – 2 มกราคม 2561

Line QR Code ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม GraduateCenter.Edu

บส.บว.1

เลขที่ผูสมัคร

รหัสสาขา X F

(เฉพาะเจาหนาที)่

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูสมัครประเภทที่ 1

5 7

ผูสมัครประเภทที่ 2 (ยังเรียนอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2560)

โปรดอานรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธกอนกรอกใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงใหครบทุกรายการ
ประวัติสวนตัว
นาย
นาง
นางสาว
อื่น ๆ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญา
เอก  โท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมัครเขาศึกษาภาค  ตน
ปลาย ปการศึกษา 2561
รหัสสาขาวิชา X F 5 7
สาขาวิชา
การสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
หมวดวิชา (ถามี)
วิทยาเขต  บางเขน
กําแพงแสน
แผนการเรียน แผน
ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
แผน ข
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง วัน/เดือน/ปเกิด
/
/
อายุ
ป สัญชาติ
สถานที่เกิด (จังหวัด)
ประเทศ
เลขที่บัตรประชาชน
กรุปเลือด
อาชีพ
รับราชการ
นักศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
วุฒิการศึกษา กรณีที่ผูสมัครรอสภาอนุมัติ หรือกําลังศึกษาอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2560 ไมตองระบุวันเดือนปที่จบ
1. ปริญญาตรี วิชาเอก
มหาวิทยาลัย
ประเทศ
วัน/เดือน/ปที่จบ
เกรดเฉลี่ย
วุฒิที่ไดรับ
2. ปริญญาโท วิชาเอก
วัน/เดือน/ปที่จบ
สถานที่ติดตอ
บานเลขที่
แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย
สถานที่ทํางาน
ถนน
จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ประเทศ
วุฒิที่ไดรับ

เกรดเฉลี่ย
หมู

ซอย/ตรอก
เขต/อําเภอ


ถนน
จังหวัด
เลขที่

ซอย/ตรอก
เขต/อําเภอ


แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย

e-mail
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลัง พบวา
ขาดคุณสมบัติ ขาพเจายินดีใหบัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไมมีขออุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ

ผูสมัคร
/

เจาหนาที่รับสมัคร
/
/
เงินคาสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับเจาหนาที่การเงิน)
ชําระเงินแลว ใบเสร็จเลมที่/เลขที่
ลงนาม จนท.รับเงิน

/

/

/

