
 

บตัรประจ าตวัผูส้มคัร 
 

เลขท่ีใบสมคัร …………………….                                      เลขท่ีใบสมคัร....................................... 
       บตัรประจ าตวัผูส้มคัร   

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

                                ช่ือ-นามสกลุ 
                                                 นาย                          นาง 
 
                                       ………………………………………………….. 
                                       สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั  ภาคพเิศษ 
 
                                        
       

                                      ……………………….      ……../………/………      
                                       เจา้หน้าทีผู่อ้อกบตัร 
  …………………………          
     ลายมอืชือ่ผูส้มคัร             

         บตัรประจ าตวัผูส้มคัร   
 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

                               ช่ือ-นามสกลุ 
                                                 นาย                          นาง 
 
                                       ………………………………………………….. 
                                       สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั  ภาคพเิศษ 
 
                                                                                  
 

                                    ……………………….     ……../………/……..….      
                                    เจา้หน้าทีผู่อ้อกบตัร 
  …………………………        
     ลายมอืชือ่ผูส้มคัร           (โปรดแสดงบตัรทุกครัง้ทีเ่ขา้สอบและตดิต่อโครงการฯ) 

(ส่วนของโครงการฯ)                                                                    (ส่วนของผูส้มคัร) 
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ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้สมัครประเภทที่ 1            ผู้สมัครประเภทท่ี 2 
 

ตรวจสอบข้อมูลการเปดิรบัสมัครให้ละเอยีดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตวับรรจงให้ครบทุกรายการ 
 

 นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ ……………………………..……..…….….……………………………..……………. 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………… (ภาษาอังกฤษ) ………..…………………………………………. 

ระดับปริญญา เอก โท ประกาศนียบตัรบณัฑติ สมัครเข้าศึกษาภาค ต้น ปลาย ปีการศึกษา 2563 
รหัสสาขาวิชา XE66  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   
แผนการเรียน  ปริญญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1   2.2  ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 2  แผน ข 
 

เพศ     ชาย     หญิง    วัน/เดือน/ปีเกิด ….……/…………/….…… อาย ุ…………. ปี สัญชาต ิ……...………. 
สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

เลขท่ีบัตรประชาชน           
อาชีพ   รับราชการ   นักศึกษา   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

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

1. ปริญญาตร ีวิชาเอก ……………..……………………..  มหาวิทยาลัย …………………………………………….………….. ประเทศ  ………….…… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                เกรดเฉลี่ย ………………………          
2. ปริญญาโท วิชาเอก …………………..………………..  มหาวิทยาลัย …………………………….……………….………….. ประเทศ  ……………..… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                               เกรดเฉลีย่ …………….…………   
 

 

บ้านเลขท่ี ………………… หมู ่………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….   
แขวง/ต าบล ………………………………..…….………………. เขต/อ าเภอ ……………………………..……………………………  

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

สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………….…………………… เลขท่ี ……………….. ซอย/ตรอก …………….………………… 
ถนน ……………………………………. แขวง/ต าบล …………………………….…………………….. เขต/อ าเภอ ……………………..………….………..…….. 
จังหวัด ……………………………………………………..  รหัสไปรษณีย ์……………………   ………..…..……………..  มือถือ …………..…….………… 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ  ข้าพเจ้ายินดีให้บณัฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 

 
 

 
เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ………………..…………….     ………./.....……./…….…. 

การโอนเงินค่าสมัครสอบ (ส าหรับเจ้าหน้าที่)     
 ช าระเงินแล้ว โดยเข้าเลขที่บัญช ี069-2-23373-7 ชื่อบัญช ี“โครงการปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา 
วิศวกรรมความปลอดภัยภาคพิเศษ" ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่โอนเงิน............................................... 
                                                                                              ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……......   ……/……/……. 
 

 

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

เลขที่ผู้สมัคร                                                                                                        รหัสสาขา X  
 

 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่  
 

ติดรปูถ่าย  
ขนาด1 น้ิว  
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ประวัติส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานที่ติดต่อ 



 
 
 
 
 

หนังสือรบัรองประสบการณ์การท างานของผูส้มคัรเข้าศึกษา 
ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ 

 
ขา้พเจา้   นาย      นาง     น.ส.     อื่นๆ …………………………………………………………. 

ต าแหน่ง…………………………………………………….สถานทีท่ างาน………………………………………… 

…………………………………………………………………..โทรศพัท…์……………………………………….. 

เกีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรโดยเป็น   ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน  ………………………………………………….. 

 อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………….. 

ขอรบัรองว่า   นาย      นาง      น.ส.      อื่นๆ …………………………………………………... 

ซึง่ประสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาโท   สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั ภาคพเิศษ  เป็นผูม้ ี

ประสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นความปลอดภยัหรอือื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ (โปรดระบุลกัษณะงานและ

ประสบการณ์การท างานของผูส้มคัรรวมทัง้ระยะเวลาในการท างานของผูส้มคัรดว้ย ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       ลงนาม  ……………………………………… 

              (……………………………………..) 

          ………….…./……..……./…….…... 

          ประทบัตราหน่วยงานของผูส้มคัร 

(หมายเหตุ  ส าหรบัผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องตามคณุสมบติัผูส้มคัร)  
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หนังสือรบัรอง 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ 

 
ขา้พเจา้   นาย      นาง     น.ส.     อื่นๆ ……………………….………………………………………. 

ต าแหน่ง………………………………………………………….สถานทีท่ างาน…………….…………………………… 

………………………………………………………..…………..โทรศพัท…์…………………………………………….. 

เกีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรโดยเป็น   อาจารย ์    หวัหน้าสถาบนั    อื่นๆ………….……………………………… 

ขอรบัรองว่า   นาย      นาง      น.ส.      อื่นๆ ……………………….………………………………... 

ซึง่ประสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาโท  สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั ภาคพเิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มคีวามเหมาะสมทีจ่ะเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาโทในดา้นต่างๆ  ดงันี้ (โปรดประเมนิผูส้มคัรใน

ดา้นต่างๆ เช่น บุคลกิภาพ ความสามารถในการปฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  ความประพฤต ิความสามารถ

ในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น มนุษยสมัพนัธ์ และอื่นๆ) 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

      ลงนาม  ……………………………………… 

              (……………………………………..) 

          ……….…./……….…./…………... 

(หมายเหตุ  ส าหรบัผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ท างาน)  
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แบบสอบถามหวัข้อวิจยั  

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ 

ขา้พเจา้   นาย      นาง     น.ส.     อื่นๆ ……………………….………………………………………. 

ต าแหน่ง………………………………………………………….สถานทีท่ างาน…………….…………………………… 

………………………………………………………..…………..โทรศพัท…์…………………………………………….. 

1. สนใจเลอืกท าหวัขอ้วทิยานิพนธ์/คน้ควา้อสิระในสาขาวชิาใด  

   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี      สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

  ภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ     อื่นๆ ระบุ.............................................. 

2. สถานทีท่ างานและต าแหน่งงานของท่านเป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งในงานอุตสาหกรรมดา้นใด (อธบิายรายละเอยีด)  

……………………………………………………..………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

3. หวัขอ้วทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระทีส่นใจ พรอ้มใหเ้หตุผลถงึความสนใจในหวัขอ้ดงักล่าว (สามารถน าเสนอไดม้ากกว่า   
   1 ขอ้ ขอ้มลูดงักล่าวใชป้ระกอบในการหาอาจารยท์ีป่รกึษาในอนาคต)  

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 

     ลงนาม  ……………………………………… 

              (……………………………………..) 

          ……….…./……….…./…………... 
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