หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
โครงการปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

ใบสมัครโครงการปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จํานวน 2 ฉบับ
ค่าสมัครสอบคัดเลือก
สมัครด้วยตนเอง จํานวน 500 บาท รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
สมัครทางอีเมลล์ จํานวน 510 บาท โอนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย
สําเนาใบคะแนน (Transcript)
ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้สาํ เนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาอังกฤษ ฉบับสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิปริ ญญา (ฉบับที่ระบุปริ ญญา พร้อมระบุวนั ที่สาํ เร็ จการศึกษา) จํานวน 2 ฉบับ
ผู้สมัครประเภทที่ 2 ให้ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรี ยนจนถึงภาคปลาย ปี การศึกษา 2560
จํานวน 1 ฉบับ และหนังสื อรับรองรายวิชาเรี ยน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา พร้อมทั้งหน่วยกิตการเรี ยนตั้งแต่ภาค
ต้น และภาคปลาย ปี การศึกษา 2560
สําหรับผูส้ มัครที่สาํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ในหลักสู ตรต่อเนื่ อง ต้องแนบสําเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./พ.ม./
ป.กศ.สู ง หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่าอนุปริ ญญามาด้วย จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาใบปริ ญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาหนังสื อรับรองคุณวุฒิ (หนังสื อรับรองการจบ) จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการที่มีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
หนังสื อรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน 2 ฉบับ (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ และสําเนา 1 ฉบับ)
ใบรับรองแพทย์ จํานวน 2 ฉบับ (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ และสําเนา 1 ฉบับ)
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ (กรณี ชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล
สําเนาทะเบียนสมรส
ซองจดหมาย โดยเขียนชื่ อ – สกุล และที่อยูข่ องตัวท่านเอง เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์
สําหรับผูท้ ี่สมัครทางอีเมล์ให้สแกนเอกสารมาที่ meipt.eng@gmail.com
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชื่ อผูส้ มัคร “รั บรองสํ าเนาถูกต้ อง”
สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ ส่ งหลักฐานและเอกสารใบสมัครมาที่
โครงการปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หากพ้นกําหนดนี้ผสู ้ มัครจะต้องดําเนิ นการสมัครสอบด้วยตนเอง

รหัสสาขา X E 69

เลขที่ผสู ้ มัคร
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผูส้ มัครประเภทที่ 2 (ยังเรี ยนอยูใ่ นภาคปลาย ปี การศึกษา 2560)

ผูส้ มัครประเภทที่ 1

โปรดอ่ านรายละเอียดในเอกสารประชาสั มพันธ์ ก่อนกรอกใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ ครบทุกรายการ

ประวัติส่วนตัว
นาย
นาง
นางสาว
อื่น ๆ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ระดับปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม สมัครเข้าศึกษาภาค ต้น
ปลาย ปี การศึกษา 2561
รหัสสาขาวิชา X E 6 9 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
หมวดวิชา (ถ้ามี)
วิทยาเขต  บางเขน
กําแพงแสน
แผนการเรี ยน แผน
ก แบบ ก 2
แผน ข
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด
/
/
อายุ
ปี สัญชาติ
สถานที่เกิด (จังหวัด)
ประเทศ
เลขที่บตั รประชาชน
อาชีพ
รับราชการ
เอกชน
รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุตาํ แหน่ง)

กรุ๊ ปเลือด

วุฒิการศึกษา กรณี ที่ผ้ สู มัครรอสภาอนุมตั ิ หรื อกําลังศึกษาอยู่ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2560 ไม่ ต้องระบุวันเดือนปี ที่จบ
ปริ ญญาตรี วิชาเอก
มหาวิทยาลัย
ประเทศ
วัน/เดือน/ปี ที่จบ
เกรดเฉลี่ย
วุฒิที่ได้รับ
สถานที่ติดต่ อ
บ้านเลขที่
แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณี ย ์
สถานที่ทาํ งาน
ถนน
จังหวัด

หมู่

ซอย/ตรอก
เขต/อําเภอ


ถนน
จังหวัด
เลขที่

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณี ย ์

ซอย/ตรอก
เขต/อําเภอ


e-mail
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของ สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
ทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้ สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ตัดสิ ทธิ์ในการศึกษา
โดยไม่มีขอ้ อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ลงชื่อ
ผูส้ มัคร
/
/
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
/
/
ชําระเงินแล้ว ใบเสร็ จเล่มที่/เลขที่

ลงนาม เจ้าหน้าที่รับเงิน

/

/

หนังสื อรับรองประสบการณ์ ในการทํางาน

(ตามความต้ องการของสาขาวิชา) - ใช้ ได้ มากกว่ า 1 ใบ

ข้าพเจ้า
ตําแหน่ง

นาย

นาง

นางสาว อื่น ๆ
สถานที่ทาํ งาน
โทรศัพท์

ขอรับรองว่า นาย
นาง นางสาว อื่น ๆ
ผูส้ มัครเข้าศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
บรรจุเข้าทํางาน เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ปั จจุบนั
ยังคงทํางานในตําแหน่ง
ได้ลาออกแล้วตั้งแต่วนั ที่
เดือน
พ.ศ.
โดยมีประสบการณ์การทํางาน ภายหลังจากสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นเวลา

ลงนาม

หมายเหตุ หนังสื อรับรองต้ องออกโดยหน่ วยงานหรื อผู้บังคับบัญชา

(

ปี

/
/
ประทับตราประจําหน่ วยงาน

เดือน

)

บัตรประจําตัวผู้สมัคร
***เอกสารส่ วนนีส้ ํ าหรับเจ้ าหน้ าที*่ **

ติดรู ปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

เลขที่ผสู ้ มัคร ..MEiPT-A……........
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) …................................................................................
เอกสารการสมัคร ครบ ไม่ครบ อื่นๆ................................................................
เอกสารที่ขาด ....................................................................................................................
นัดส่ งเอกสารเพิ่มเติม วันที่...............................................................................................
ลายเซ็นผูส้ มัคร ................................................................................................................

ชํ าระเงินผ่ านบัญชี ธนาคารทหารไทย

สาขา ........................................................................................
ว/ด/ป ทีช่ ํ าระเงิน...............................เวลา ...............................

ลงชื่ อ.......................................... เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูรับสมัคร
..................................... ผู้สมัครกรอก ชื่ อ-นามสกุล เซ็นชื่ อผู้สมัคร พร้ อมติดรูปถ่ าย 2 ใบ ………………….…………
ให้ นําเอกสารส่ วนนีม้ าแสดงในวันเข้ าสอบ

ติดรู ปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

เลขที่ผสู ้ มัคร ..MEiPT-A……........
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) …................................................................................
เอกสารการสมัคร ครบ ไม่ครบ อื่นๆ................................................................
เอกสารที่ขาด ....................................................................................................................
นัดส่ งเอกสารเพิ่มเติม วันที่...............................................................................................
ลายเซ็นผูส้ มัคร ................................................................................................................
สอบข้ อเขียน และสอบสั มภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่________________________________

ชํ าระเงินผ่ านบัญชี ธนาคารทหารไทย

สาขา ........................................................................................
ว/ด/ป ทีช่ ํ าระเงิน...............................เวลา ...............................

ลงชื่ อ.......................................... เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูรับสมัคร

