
เลขท่ีผูส้มคัร                                                                                          รหสัสาขา                                                                                              

 
 
 

ชดุเอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัร 

ผูส้มคัร  ประเภทท่ี 1     ประเภทท่ี 2 

ภาค  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา......................... 
 

ช่ือผูส้มคัร................................................................................................................  

สาขาวิชา  การใช้ท่ีดินและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ภาคพิเศษ 

ระดบั    ปริญญาโท  

 แผน ก แบบ ก (1)    แผน ก แบบ ก (2)   แผน ข 

  ปริญญาเอก   

  แบบ 1.1           แบบ 2.1 

หลกัฐานประกอบการสมคัร 

 ใบสมคัร (แบบ บส.บว1) ทีก่รอกรายละเอยีดพรอ้มปิดรปูถ่ายเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ใบแจง้การชาํระเงนิ (บส.บว.2) (กรณีสมคัรทางไปรษณีย)์ 

 สาํเนาใบคะแนนการศกึษา (Transcript) จาํนวน 1 ฉบบั 

 หนงัสอืรบัรองรายวชิาเรยีน (บส.บว.3) (สาํหรบัผูส้มคัรประเภทที ่2) จาํนวน 1 ฉบบั 

 หนงัสอืรบัรอง (บส.บว.4)  จาํนวน 3 ฉบบั 

 หนงัสอืรบัรองประสบการณ์ในการทาํงาน (บส.บว.5) สาํหรบัผูส้มคัร แบบ ก (1) อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

 หลกัฐานการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี จาํนวน 1 ฉบบั 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ จาํนวน 1 ฉบบั 

 อืน่ๆ.................................................................................................................... 
 

สาขาวิชาการใช้ท่ีดินและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ภาคพิเศษ โทร.0-2942-8932-3 

บตัรประจาํตวัผูส้มคัร 

    

 
 

 

 XY 62 

บตัรประจาํตวัผูส้มคัร                                 XY 62 

สาขาวชิาการใชท้ีด่นิและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

 ประเภท 1     ประเภทที ่2 

ระดบั  ปรญิญาโท  
                           แผน ก แบบ ก (1)    แผน ก แบบ ก (2) 

ระดบั  ปรญิญาเอก   
          แบบ 1.1      แบบ 2.1 

เลขทีผู่ส้มคัร 

 

นาย/นาง/น.ส................................................... 
 

 _________________  ___/___/___ 
                  เจา้หน้าทีผู่อ้อกบตัร   

  ___________________       

       ลายมอืชือ่ผูส้มคัร             (โปรดแสดงบตัรทุกครัง้ทีเ่ขา้สอบและตดิต่อสาขาวชิาฯ)      

 
 

รูปถ่าย 

บตัรประจาํตวัผูส้มคัร                                 XY 62 

สาขาวชิาการใชท้ีด่นิและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

 ประเภท 1     ประเภทที ่2 

ระดบั  ปรญิญาโท  
                           แผน ก แบบ ก (1)    แผน ก แบบ ก (2) 

ระดบั  ปรญิญาเอก   
          แบบ 1.1      แบบ 2.1 
 

เลขทีผู่ส้มคัร 

 

นาย/นาง/น.ส................................................... 
 

 _________________  ___/___/___ 
                  เจา้หน้าทีผู่อ้อกบตัร   

  ___________________       

       ลายมอืชือ่ผูส้มคัร            (โปรดแสดงบตัรทุกครัง้ทีเ่ขา้สอบและตดิต่อสาขาวชิาฯ)      

 
 

รูปถ่าย 



 

เลขท่ีผูส้มคัร                                                                                                                รหสัสาขา                                                                                              

 

 

ใบสมคัรบณัฑิตศึกษา  

โครงการบณัฑิตศึกษา 

 สาขาวิชาการใช้ท่ีดินและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ภาคพิเศษ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ผูส้มคัรประเภทท่ี 1  ผูส้มคัรประเภทท่ี 2 

กรณุากรอกข้อความให้ครบทุกรายการ มิฉะนัน้จะถือว่าใบสมคัรน้ีไม่สมบรูณ์  (เขียนด้วยตวับรรจง) 
 

คาํนําหน้า (ไทย)............................   ชือ่-นามสกุล (ไทย)......................................................................................... 

คาํนําหน้า (องักฤษ).......................   ชือ่-นามสกุล (องักฤษ)....................................................................................  

สมคัรเขา้ศกึษาต่อระดบั  ปรญิญาโท   แบบ ก(1)...... แบบ ก(2)....... แบบ ข.......   ภาค  ตน้  ปลาย ปีการศกึษา................... 

                ปรญิญาเอก แบบ 1.1....... แบบ 2.1.........               ภาค       ตน้  ปลาย ปีการศกึษา.................... 
 

ประวติัส่วนตวั 

เพศ    ชาย  หญงิ    วนั/เดอืน/ปีเกดิ        อายุ    ปี    สญัชาต.ิ.............................. 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั).................................................................................   ประเทศ.....................................................................................  

เลขทีบ่ตัรประชาชน ----   อาชพี..............................................................................  

ตําแหน่ง.............................................................   ชือ่สถานทีท่าํงาน..............................................................................................................  
 

วฒิุการศึกษา                                  อนุมตัปิรญิญาแลว้   ยงัไมอ่นุมตัปิรญิญา 

1.   ปรญิญาตร ี(ไทย-ย่อ).................................................   มหาวทิยาลยั (ไทย)...........................................................   ประเทศ................. 

ปรญิญาตร ี(องักฤษ-ย่อ).............................................   มหาวทิยาลยั (องักฤษ)......................................................   ประเทศ................. 

วนั/เดอืน/ปีทีจ่บ       เกรดเฉลีย่......................................... 

 

2.   ปรญิญาโท (ไทย-ย่อ)................................................   มหาวทิยาลยั (ไทย)............................................................   ประเทศ................. 

ปรญิญาโท (องักฤษ-ย่อ)...........................................   มหาวทิยาลยั (องักฤษ).......................................................   ประเทศ.................. 

วนั/เดอืน/ปีทีจ่บ       เกรดเฉลีย่........................................ 
 

สถานท่ีติดต่อ 

บา้นเลขท่ี............................  หมู.่....................  ซอย/ตรอก.................................................   ถนน.............................................................. 

แขวง/ตําบล........................................................................................   เขต/อําเภอ.......................................................................................  

จงัหวดั....................................................  รหสัไปรษณยี.์...............................  โทรศพัท.์...............................................................................  

สถานท่ีทาํงาน..............................................................................................   เลขที.่....................  ตรอก/ซอย............................................. 

ถนน..................................................  แขวง/ตําบล...........................................  เขต/อําเภอ.........................................................................  

จงัหวดั....................................................  รหสัไปรษณยี.์...............................  โทรศพัท.์..............................................................................  

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 

การโอนเงิน (กรณีสมคัรทางไปรษณีย์) 

 ธนาคารกรุงศรอียุธยา   สาขา...................................................................  เมือ่วนัที.่.................................................... 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มคีุณสมบตัคิรบตามประกาศรบัสมคัรของโครงการบณัฑติศกึษา สาขาวชิาการใชท้ีด่นิและ การจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง

ยัง่ยนื ภาคพเิศษ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลงัพบว่าขาดคุณสมบตั ิขา้พเจา้ยนิดใีหต้ดัสทิธิในการศกึษา 

โดยไมม่ขีอ้อุทธรณ์ใดๆ ทัง้สิน้ 

ลงชือ่................................................................................ผูส้มคัร 

      (................................................................................)  

      ………………./…………..…………../………………….. 

 XY 62 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 
6 เดือน 



 

หนงัสือรบัรองรายวิชาเรียน 
(สําหรบัผูส้มคัรประเภทที ่2) 

------------------- 
 
ท่ี …………………………………………   หน่วยงาน ………………………………………………………… 
 
                                                                                          วนัท่ี ……………………………………………………… 
 
เร่ือง  รับรองรายวชิาเรียน 
เรียน  หวัหนา้ภาควชิา/ประธานสาขาวชิา 
 
 ขา้พเจา้   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน ๆ………………………………………………………… 
กาํลงัศึกษาในภาค ………..………. ปีการศึกษา …………..…. เป็นภาคการศึกษาสุดทา้ย ระดบัปริญญา   ตรี   โท  
ในสาขาวชิาเอก ………………………………………..…………….. ของหลกัสูตรปริญญา…............................……… 
มีหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร …………… หน่วยกิต โดยปรากฏในใบรายงานคะแนนท่ีแนบมาพร้อมน้ี …….….. หน่วยกิต  
และยงัคงเหลืออีก ………………… หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

ภาค….ต้น…. ปีการศึกษา ………………. 
รหัสวชิา ช่ือวชิา เกรด (ถ้าม)ี หน่วยกติ 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

 
ภาค….ปลาย…. ปีการศึกษา ……………….. 

รหัสวชิา ช่ือวชิา เกรด (ถ้าม)ี หน่วยกติ 
………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

………………
…………… 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………
…………… 

………
……… 

 
      (ลงนาม) ………………………………………………………. 
                   (……………………………………………………) 
 
 

บส.บว.3 

 นายทะเบียน 
 คณบดี 
 หวัหนา้ภาควชิา 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ตาํแหน่ง 



 
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางาน 

(ตามความต้องการของบางสาขาวิชา)-ใชไ้ด้มากกว่า 1 ใบ 
------------------- 

 
ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………… 
ตําแหน่ง …………………………………………………………… สถานทีท่ํางาน ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. โทรศัพท์ ………………………………………………. 
ขอรับรองว่า   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ …………………………………………………………………………………   
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา …………………………………………………….. หมวดวิชา (ถ้าม)ี ……………………………………………… 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ ……………………… เดือน ……………………………………….. พ.ศ. ……………………. 
บรรจเุข้าทํางาน เมื่อวันที่ …………………………….. เดือน ………………..……………………………………….. พ.ศ. …………………… 
ปัจจุบัน   ยังคงทํางานในตําแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………  
   ได้ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่ ……………………… เดือน ………………………………………..……. พ.ศ. …………………. 
 
โดยมีประสบการณ์การทํางาน ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเวลา …………. ปี …………... เดือน 
 
 
      (ลงนาม) ………………………………………………………. 
                   (……………………………………………………) 
          ……………./……………………../…………… 
                        ประทับตราประจําหน่วยงาน 

 
 
หมายเหตุ  - หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 
 

บส.บว.4 



 

หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางาน 
(ตามความต้องการของบางสาขาวิชา)-ใชไ้ด้มากกว่า 1 ใบ 

------------------- 
 
ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………… 
ตําแหน่ง …………………………………………………………… สถานทีท่ํางาน ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………………. 
ขอรับรองว่า   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ …………………………………………………………………………………   
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา ……………………………………………….. หมวดวิชา (ถา้มี) …………………………………………………… 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ ……………………… เดือน ……………………………………….. พ.ศ. ……………………. 
บรรจเุข้าทาํงาน เมื่อวันที่ …………………………….. เดือน ……………………..………………………………….. พ.ศ. …………………… 
ปัจจุบัน   ยังคงทํางานในตําแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………  
   ได้ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่ ……………………… เดือน ………………………………………..……. พ.ศ. …………………. 
 
โดยมีประสบการณ์การทํางาน ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา …………. ปี …………... เดือน 
 
 
      (ลงนาม) ………………………………………………………. 
                   (……………………………………………………) 
          ……………./……………………../…………… 
                        ประทับตราประจําหน่วยงาน 
 
 
หมายเหตุ - หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 

บส.บว.4 



เวน้ 3 ช.ม.

   บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

    50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

     

1.ชือ่โครงการ/ชือ่ผูฝ้าก ……….......................................................................................................

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2572 2.รหสัคณะ (Ref. No.1) 

3.รหสัเลขประจ าตวัประชาชน (Ref. No.1) 

4.รหสัโครงการพัฒนาวชิาการ/รหสัรายได ้ (Ref. No.2) 

ชือ่ธนาคาร / สาขา

Bank / Branch

โปรดเขยีนจ านวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / Please write amount in words  

หมายเหตุ -  กรณีช าระดว้ยเชค็ มหาวทิยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมผีลสมบรูณ์ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ได ้

-  ธนาคารจะรับเชค็ทีอ่ยูใ่นส านักหกับญัชเีดยีวกันเทา่นัน้

รหสั ประเภทการฝากเงนิ รหสั ประเภทการฝากเงนิ

101 107 รายไดค้า่ปรับ

102 108 รายไดค้า่ธรรมเนียมสมัครสอบเขา้ท างาน

103 109

104 201 เงนิรับฝาก เชน่ เงนิค ้าประกัน, เงนิมัดจ าซอง

105

106 ชือ่ผูน้ าฝาก ..................................................  โทรศัพท.์................

%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เวน้ 3 ช.ม.

   บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

    50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

     

1.ชือ่โครงการ/ชือ่ผูฝ้าก……….......................................................................................................

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2572 2.รหสัคณะ (Ref. No.1) 

3.รหสัเลขประจ าตวัประชาชน (Ref. No.1) 

4.รหสัโครงการพัฒนาวชิาการ/รหสัรายได ้ (Ref. No.2) 

ชือ่ธนาคาร / สาขา

Bank / Branch

โปรดเขยีนจ านวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / Please write amount in words  

หมายเหตุ -  กรณีช าระดว้ยเชค็ มหาวทิยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมผีลสมบรูณ์ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ได ้

-  ธนาคารจะรับเชค็ทีอ่ยูใ่นส านักหกับญัชเีดยีวกันเทา่นัน้

รหสั ประเภทการฝากเงนิ รหสั ประเภทการฝากเงนิ

101 107 รายไดค้า่ปรับ

102 108 รายไดค้า่ธรรมเนียมสมัครสอบเขา้ท างาน

103 109

104 201 เงนิรับฝาก เชน่ เงนิค ้าประกัน, เงนิมัดจ าซอง
105
106 ชือ่ผูน้ าฝาก ..................................................  โทรศัพท.์................

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ (ทีไ่มใ่ชโ่ครงการ
พัฒนาวชิาการ)

รายไดอ้ืน่ๆ (นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้)

รายไดค้า่เชา่

รายไดจ้ากการรับบรจิาค

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบนัการเงนิ

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบนัการเงนิ

หมายเลขเช็ค เช็คลงวนัที ่ จ านวนเงนิ

Cheque No. Date Amount (Baht)

เงนิสด

Cash

 =หา้รอ้ยบาทถว้น = 500.00

รหัสรายได้ (./Ref. No.2) ผูรั้บเงนิ / Collector
การน าฝากเงนิสด

รายไดจ้ากการขายใบสมัคร

รายไดอ้ืน่ๆ (นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้)

รายไดค้า่เชา่

รายไดจ้ากการรับบรจิาค

Cash

รหัสรายได้ (./Ref. No.2) ผูรั้บเงนิ / Collector
การน าฝากเงนิสด

500.00 =หา้รอ้ยบาทถว้น =

รายไดจ้ากการขายใบสมัคร

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ (ทีไ่มใ่ชโ่ครงการ
พัฒนาวชิาการ)

เงนิสด

หมายเลขเช็ค เช็คลงวนัที ่ จ านวนเงนิ

Cheque No. Date Amount (Baht)

ส าหรับธนาคาร 

             สาขาผูรั้บฝาก ..............................วันที/่Date ......................... 

ส าหรับผูช้ าระเงนิ 

             สาขาผูรั้บฝาก ..............................วันที/่Date ......................... 


	form_6
	บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	บส.บว.4
	บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	บส.บว.4
	บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	บส.บว.4
	(ตามความต้องการของบางสาขา)-ใช้ได้มากกว่า 1 ใบ
	(สำหรับผู้สมัครประเภทที่ 2)

	payment



