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ให้ชำระค่าสมัคร  600 บาท โดย

archurs
Typewritten text
-นำเงินสดฝากผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธหารไทย ตามแบบฟอร์มดังแนบ 
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Typewritten text


archurs
Typewritten text
ทั้งนี้สามารถเริ่ม

archurs
Typewritten text
จ่ายค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

archurs
Typewritten text
และในใบ Bill Payment

archurs
Typewritten text
 กรุณาเขียนชื่อผู้ฝากให้ชัดเจน

archurs
Typewritten text
(Bill Payment ธ.ทหารไทย)



   คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
    50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
     

1.ชื่อโครงการ/ชื่อผูฝาก/ชื่อคูคา ……………..…..….…………...........................................

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2568 2.รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1) 

3.เลขประจําตัวประชาชน

4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได (Ref. No.2) 

600 -

หมายเหตุ -  กรณีชําระดวยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือวาการชําระมีผลสมบูรณตอเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได
-  ธนาคารจะรับเช็คที่อยูในสํานักหักบัญชีเดียวกันเทาน้ัน

รหัส ประเภทการฝากเงิน รหัส ประเภทการฝากเงิน

101 107 รายไดคาปรับ

102 108 รายไดคาธรรมเนียมสมัครสอบเขาทํางาน

103 109

104 201 เงินรับฝาก เชน เงินคํ้าประกัน, เงินมัดจําซอง

105 202 คืนเงินเหลือจาย

106 ชื่อผูนําฝาก ..................................................  โทรศัพท.................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
    50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
     

1.ชื่อโครงการ/ชื่อผูฝาก/ชื่อคูคา ……………..…..….…………...........................................

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2568 2.รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1)

รายไดคาเชา

รายไดจากการรับบริจาค

รายไดดอกเบ้ียเงินฝากจากสถาบันการเงิน

รหัสรายได (Ref. No.2) ผูรับเงิน / Collector

การนําฝากเงินสด

รายไดจากการขายใบสมัคร

รายไดจากการใหบริการวิชาการ (ที่ไมใชโครงการพัฒนา
วิชาการ)

รายไดอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุขางตน)

เงินสด

Cash โปรดเขียนจํานวนเงินเปนตัวหนังสือ / Please write amount in words   (หกรอยบาทถวน)

Cheque No. Date Bank / Branch Amount (Baht)
หมายเลขเช็ค เช็คลงวันท่ี ชื่อธนาคาร / สาขา จํานวนเงิน

สําหรับธนาคาร

             สาขาผูรับฝาก ..............................วันท่ี/Date .........................

สําหรับผูชําระเงิน

             สาขาผูรับฝาก ..............................วันท่ี/Date .........................

1 20

1 1 2 7 2 0 0 9 20

1 1 2 7 2 0 0 9 20p 2.รหสภาควชา/โครงการพเศษ (Ref. No.1)

3.เลขประจําตัวประชาชน 

4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได (Ref. No.2) 

600 -

หมายเหตุ -  กรณีชําระดวยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือวาการชําระมีผลสมบูรณตอเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได
-  ธนาคารจะรับเช็คที่อยูในสํานักหักบัญชีเดียวกันเทาน้ัน

รหัส ประเภทการฝากเงิน รหัส ประเภทการฝากเงิน
101 107 รายไดคาปรับ

102 108 รายไดคาธรรมเนียมสมัครสอบเขาทํางาน

103 109

104 201 เงินรับฝาก เชน เงินคํ้าประกัน, เงินมัดจําซอง

105 202 คืนเงินเหลือจาย

106 ชื่อผูนําฝาก ..................................................  โทรศัพท.................

หมายเหตุ
(1) ช่ือโครงการ/ช่ือหนวยงาน/ช่ือคูคา
กรณีนําฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุม2  (เชน การฝกอบรม) ใหระบุช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ
กรณีหนวยงานนําฝากเงินสด/เช็คที่รับประจําวัน ใหระบุช่ือหนวยงาน
กรณี คูคา/ นําฝากดวยตนเอง/หรือผูนําฝากแทน ใหระบุช่ือคูคาตามสัญญา

(2).รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1) ใหระบุรหัส ภาควิชา/โครงการพิเศษ โดย B แทนดวย 01  เชน  B01010010   ใหระบุ 0101010010

(3) เลขประจําตัวประชาชน ไมตองระบุ

4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได (Ref. No.2) 
กรณีนําฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุม2  (เชน การฝกอบรม) ใหระบุรหัสโครงการพัฒนาวิชาการ(เลขระเบียนโครงการ) โดย B แทนดวย 01

เชน B0101/00029/58   ใหระบุ 0101010002958  
่

รายไดจากการรับบริจาค

รายไดดอกเบ้ียเงินฝากจากสถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร / สาขา
Bank / Branch

การนําฝากเงินสด

รายไดจากการขายใบสมัคร

รายไดจากการใหบริการวิชาการ (ที่ไมใชโครงการพัฒนา
วิชาการ)

รายไดอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุขางตน)

รายไดคาเชา

Cash โปรดเขียนจํานวนเงินเปนตัวหนังสือ / Please write amount in words  (หกรอยบาทถวน)

รหัสรายได (Ref. No.2) ผูรับเงิน / Collector

Cheque No. Date Amount (Baht)

เงินสด

หมายเลขเช็ค เช็คลงวันท่ี จํานวนเงิน

1 20

1 1 2 7 2 0 0 9 20

กรณีหนวยงานนําฝากเงินสด/เช็คที่รับประจําวัน ใหระบุ การนําฝาก เปน 101
กรณี ผูนําฝาก นําฝากดวยตนเอง/ผูฝากแทน ใหระบุ รหัสรายได ตามที่กําหนดไวในแบบฟอรม



 
 

                       
 

 
ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2559 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้สมัครประเภทท่ี 1            ผู้สมัครประเภทท่ี 2 

 

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนย่ืนใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ 
 

 นาย   นาง   นางสาว   อ่ืนๆ ……………………………..…………….….…………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………… (ภาษาอังกฤษ) ………..…………………………………………. 

ระดับปริญญา  เอก   โท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สมัครเข้าศึกษาภาค  ต้น   ปลาย   ปีการศึกษา 2559 
รหัสสาขาวิชา X                       สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………..……………………………………  
หมวดวิชา (ถ้ามี) ………………………………………………..……………..   วิทยาเขต  บางเขน   กําแพงแสน  ศรีราชา  สกลนคร 
แผนการเรียน  ปริญญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1   2.2  ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2  แผน ข 
 

เพศ     ชาย     หญิง    วัน/เดือน/ปีเกิด ….……/…………/….…… อายุ …………. ปี สัญชาติ ……...………. 

สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

เลขท่ีบัตรประชาชน           

อาชีพ   รับราชการ   นักศึกษา   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

             *** สําหรับผู้สมัครท่ียังไม่สําเร็จการศึกษา ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีท่ีจบ *** 
 

1. ปริญญาตรี วิชาเอก ……………..……………………..  มหาวิทยาลัย …………………………………………….………….. ประเทศ  ………….…… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                เกรดเฉลี่ย ………………………          
 

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

 

บ้านเลขท่ี ………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….   
แขวง/ตําบล ………………………………..…….………………. เขต/อําเภอ ……………………………..……………………………  

จังหวัด …………………..…………………..…………….  รหัสไปรษณีย์ ……………………   …………………………... มือถือ …………….…………..... 
 

สถานท่ีทํางาน ………………………………………………………………….…………………… เลขท่ี ……………….. ซอย/ตรอก …………….………………… 
ถนน ……………………………………. แขวง/ตําบล …………………………….…………………….. เขต/อําเภอ ……………………..………….………..…….. 
จังหวัด ……………………………………………………..  รหัสไปรษณีย์ ……………………   ………..…..……………..  มือถือ …………..…….………… 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ  ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ท้ังสิ้น 
 

 

 
 

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

การโอนเงินค่าสมัครสอบ (สําหรับเจ้าหน้าที่)     
ชําระเงินแล้วโดย  เงินสด   วันท่ี..............................................................                  
   ทางธนาคาร……………………………............................................วันท่ีโอนเงิน..................................................................... 
   ทางธนาณัติ  วันท่ี............................................................. 
                                                                                                     ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……......   ……/……/……. 

 

ลงช่ือ ……………………………………………. ผู้สมัคร 
                              (.....................................................) 
                                 …………./……………./……..……..              

เลขท่ีผู้สมัคร                                                                                                        รหัสสาขา X   

(เฉพาะเจาหนาที่)  

 

ติดรูปถ่าย  
ขนาด1 นิ้ว  

 

บส.บว.1 

ประวัติส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานที่ติดต่อ 
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(บส.บว.6) 










