
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

บส.บว.1 

   (เฉพาะเจาหนาท่ี) 

      รหัสสาขา X 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด1 น้ิว 

                    นาย, Mr.  นาง, Mrs.  นางสาว, Miss.   อื่นๆ ……………………………………………….………………………..…………… 
                               ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………(ภาษาอังกฤษ) ……………..……………..………………………. 

   ระดับปรญิญา     เอก   โท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมัครเข้าศึกษาภาค  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา 2558 
   รหัสสาขาวิชา X                            สาขาวิชา……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

   หมวดวิชา (ถ้าม)ี ………………………………………………..…………….. 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  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

*** สําหรับผู้สมัครที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีที่จบ *** 

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

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

                              บ้านเลขท่ี …………..………… หมู่ …………... ซอย/ตรอก ………….………..………… ถนน ……………………….………………………. 
                              แขวง/ตําบล ………………………………..… เขต/อําเภอ ……………………………..…………จังหวัด ………..……………………………. 
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ …………………....…………………………. มือถือ ……………………………………..…………………………….…………..... 

สถานท่ีทํางาน ………………………………………….………………………..…………………… เลขท่ี ……………..…….. ซอย/ตรอก …………………..………………… 
ถนน ……….………………………..…. แขวง/ตําบล …………………..………….. เขต/อําเภอ ……….….………..……….จังหวัด ……………………..…………………. 
รหัสไปรษณีย์ …………….……… โทรศัพท ์…………………….….…..………..…….….. มือถือ ………………………………………….…………..…..…..…….………… 
e-mail …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิครบตามประกาศรบัสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าขาด
คุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้บณัฑิตวิทยาลัยตดัสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ………………..……………. 

ชําระเงินแล้วโดย 

………./.....……./…….…. 

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

การโอนเงินค่าสมัครสอบ (สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       ผู้สมัครประเภทที่ 1   ผู้สมัครประเภทที่ 2 

ประวัติส่วนตัว 

   ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2558 

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ 

เลขท่ีผู้สมัคร 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

 เงินสด  วันท่ี.............................................................. 
 ทางธนาคาร……………………………............................................วันท่ีโอนเงิน..................................................................... 
 ทางธนาณัติ  วันท่ี............................................................. 

                                                                              ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……...... ……/……/……. 

สถานที่ติดต่อ 



 
 

ต่อ บส.บว.1 

รายละเอียดผู้สมัครบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 

โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสําหรับผู้บริหาร 

รหัสสาขา XA 62 

 

กรอกข้อความให้ครบทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าใบสมัครนี้ไม่สมบูรณ์ 
ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ-นามสกลุ (ไทย) (นาย/นาง/นางสาว)           

ช่ือ-นามสกลุ (อังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss)           

สถานภาพ    โสด    สมรส     หม้าย/หย่าร้าง กรุ๊ปเลือด             ศาสนา      

การศึกษา 

ปริญญาตรี (ไทย-ย่อ)    (ไทย-เต็ม)                   
วิชาเอก (ไทย)     มหาวิทยาลยั (ไทย)     ประเทศ   

ปริญญาตรี (อังกฤษ-ย่อ)    (อังกฤษ-เต็ม)       

วิชาเอก(อังกฤษ)       มหาวิทยาลยั(อังกฤษ)     

ประเทศ     วัน/เดือน/ปีท่ีจบ    เกรดเฉลี่ย    

การฝึกอบรม 

1. หลักสูตร               หน่วยงาน/ประเทศ       

    ระยะเวลา               แหล่งทุน        

2. หลักสูตร               หน่วยงาน/ประเทศ       

    ระยะเวลา               แหล่งทุน             

ประวัติทํางานและการทํางานปัจจุบัน     ราชการ   รฐัวิสาหกิจ    เอกชน    ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 

ตําแหน่ง      ช่ือหน่วยงาน       

เลขท่ี   หมู่ที ่ ซอย                ถนน           
ตําบล/แขวง               อําเภอ/เขต        จังหวัด       
รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท ์    โทรสาร      

รายได ้    บาท/เดือน    รายได้พิเศษอื่นๆ    บาท/เดือน 

 

ประสบการณ์การทํางาน  หลังจากจบปริญญาตรีจนถึงวันสมัคร         ปี              เดือน 

(โปรดระบุลักษณะงาน,ตําแหน่ง,สงักัด และระยะเวลาปฏิบัติงานตามลําดับตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันท้ังภาครัฐและเอกชน) 
1) ช่ือหน่วยงาน      ตําแหน่ง       

    หน้าท่ีรับผิดชอบ             

    ระยะเวลาที่ทํางาน     ปี         เดือน ตั้งแต่        ถึง    

2) ช่ือหน่วยงาน      ตําแหน่ง       

    หน้าท่ีรับผิดชอบ             

    ระยะเวลาที่ทํางาน     ปี         เดือน ตั้งแต่        ถึง    

 
 
 
 
 



 
 
 
 

3) ช่ือหน่วยงาน      ตําแหน่ง       

    หน้าท่ีรับผิดชอบ             

    ระยะเวลาที่ทํางาน     ปี         เดือน ตั้งแต่       ถึง     

 

ความรู้/ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ในระดับใด 

1.  ฟัง    ดีมาก         ด ี        พอใช้ 

2.  พูด      ดีมาก         ด ี        พอใช้ 

3.  อ่าน     ดีมาก         ด ี        พอใช้ 

4.  เขียน    ดีมาก         ด ี        พอใช้ 

ความรู้/ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้านใด (ระบุโปรแกรม หรืออื่นๆ) 

              

              

              

              

ความรู้/ทักษะ/ความสามารถด้านอื่นๆ (ถ้ามี โปรดระบุ) 
1              

2              

3              

ผลงานที่เป็นเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และได้รับการเผยแพร่แล้ว (ถ้ามีให้ใส่รายชื่อและเลือกส่ง 

ไม่เกิน 2 ช้ิน โดยแนบพร้อมใบสมคัร) 
1              

2              

3              

กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าท่ีประจํา 

ประเภทของกิจกรรม 
ตําแหน่งหรือหน้าท่ี 

(กรรมการ,ผู้แทน,หัวหนา้,ประธาน ฯลฯ) 
ระยะเวลา 
(เดือน,ปี) 

   
   
   

 
 

เหตุผลสําคัญท่ีสมัครเข้าศึกษา 

              

              

              

              

              

              
 



 
 
 

ประเด็นหรือหัวข้อเร่ืองท่ีท่านสนใจจะทําการศึกษาวิจัย หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

1              

2              

3              

หลังจากสําเร็จการศึกษา มีแนวทางในการนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ทราบข่าวการรับสมัครคร้ังนี้จากสื่อใด 

 website ของสถาบัน    ป้ายประชาสัมพันธ์     หนังสือพิมพ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ ์   เพื่อน   
 อื่นๆ...................................................  
 

(สําหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์)  

การโอนเงินต้องดําเนินการนําฝากทางเคาน์เตอร์ปกติเท่านั้น และต้องแนบสําเนาสลิปการโอนเงินตัวจริงมาพร้อม 

ใบสมัครด้วย   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขท่ีบัญชี  374-1-00001-7  เมื่อวันท่ี   

เลขท่ีใบโอน      

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามคีณุสมบัติครบตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า 

ขาดคุณสมบตัิ ข้าพเจ้ายินดีใหต้ัดสิทธ์ิในการศึกษา โดยไมม่ีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
        
 

        ลงช่ือ................................................................ผูส้มัคร 

              (...............................................................) 
                    ................/..................../................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

บส.บว.4 
 
 
 
 

หนังสือรับรอง 
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสําหรับผู้บริหาร (ExAE) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              

ข้าพเจ้า   นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ        
ตําแหน่ง     สถานที่ทํางาน       
        โทรศัพท์     
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยเป็น   ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน   อาจารย์หรือหัวหน้าสถาบัน  ขอรับรอง 
 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ         
ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังนี้  
(โปรดประเมินผู้สมัครในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เอกสารแบบประเมินนี้ โปรดถือเป็นเอกสารลับ เมื่อประเมินผู้สมัครแล้ว ขอให้ผู้ประเมินพับ 
และปิดผนึก แล้วส่งคืนให้ผู้สมัครยื่นพร้อมใบสมัคร 
 
        ลงนาม      
                     (     ) 
                   /  /  

หมายเหตุ:   -  อาจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้หรือใช้เอกสารแยกต่างหากก็ได้ 
          -  สามารถถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้ 
 



 
 

บส.บว.4 
 
 
 
 

หนังสือรับรอง 
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสําหรับผู้บริหาร (ExAE) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              

ข้าพเจ้า   นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ        
ตําแหน่ง     สถานที่ทํางาน       
        โทรศัพท์     
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยเป็น   ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน   อาจารย์หรือหัวหน้าสถาบัน  ขอรับรอง 
 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ         
ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังนี้  
(โปรดประเมินผู้สมัครในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เอกสารแบบประเมินนี้ โปรดถือเป็นเอกสารลับ เมื่อประเมินผู้สมัครแล้ว ขอให้ผู้ประเมินพับ 
และปิดผนึก แล้วส่งคืนให้ผู้สมัครยื่นพร้อมใบสมัคร 
 
        ลงนาม      
                    (     ) 
                  /  /  

หมายเหตุ:   -  อาจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้หรือใช้เอกสารแยกต่างหากก็ได้ 
          -  สามารถถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้ 
 



 
บส.บว.4 

 
 
 
 

หนังสือรับรอง 
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสําหรับผู้บริหาร (ExAE) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              

ข้าพเจ้า   นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ        
ตําแหน่ง     สถานที่ทํางาน       
        โทรศัพท์     
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยเป็น   ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน   อาจารย์หรือหัวหน้าสถาบัน  ขอรับรอง 
 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ         
ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังนี้  
(โปรดประเมินผู้สมัครในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เอกสารแบบประเมินนี้ โปรดถือเป็นเอกสารลับ เมื่อประเมินผู้สมัครแล้ว ขอให้ผู้ประเมินพับ 
และปิดผนึก แล้วส่งคืนให้ผู้สมัครยื่นพร้อมใบสมัคร 
 
        ลงนาม      
                 (    ) 
                      /  /  

หมายเหตุ:   -  อาจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้หรือใช้เอกสารแยกต่างหากก็ได้ 
          -  สามารถถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้ 
 
 



 
   บส.บว.5 

 
 
 
 

หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางาน 
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสําหรับผู้บริหาร (ExAE Program) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              

ข้าพเจ้า   นาย    นาง    นางสาว  อ่ืนๆ        
ตําแหน่ง     สถานที่ทํางาน       
              

ขอรับรองว่า  นาย    นาง    นางสาว   อ่ืนๆ       
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
เมื่อวันที่   เดือน      พ.ศ.      
บรรจุเข้าทํางาน เมื่อวันที่     เดือน     พ.ศ.    

ปัจจุบัน  ยังคงทํางานในตําแหน่ง          

       ได้ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่     เดือน       พ.ศ.    

โดยมีประสบการณ์ทํางาน ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเวลา           ปี           เดือน 
 
 
       ลงนาม      
                (    ) 
                     /  /   

                 ตราประทับประจําหน่วยงาน 
 
 
 
หมายเหตุ    -  หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 
             -  สามารถถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้   
 

 

 

 



 
 

ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (สําหรับผู้สมัคร) 
 
คําแนะนํา:  โปรดตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนตามลําดับ มิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
       (ใช้เพื่อการตรวจสอบหลักฐานของท่าน และส่งพร้อมกับใบสมัครสอบ)   
 

   1.   ใบสมัคร (บส.บว.1) (กรอกข้อมูลและลงชื่อให้ครบถ้วน) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และแนบ รูป
ถ่ายอีกจํานวน 2 รูป เพ่ือติดบัตรประจําตัวผู้สมัคร (เป็นรูปที่ถ่ายในครั้งเดียวทั้งหมด และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  

   2.   หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (บส.บว.4) จํานวน 3 ฉบับ  (จากผู้รับรอง              
3 คน) โดยให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง  จํานวน .................ฉบับ  

   3.   หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (บส.บว.5) พร้อมตราประทับประจําหน่วยงาน จํานวน 1 
ฉบับ ที่หน่วยงานเป็นผู้ลงนามรับรองประสบการณ์ทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หากปฏิบัติงานหลายแห่งสามารถนับเวลาการทํางานรวมกันได้  โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานทุกแห่ง
รวมกันแล้ว มีระยะเวลาทํางานรวมไม่น้อยกว่า 2 ปี 

   4.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน 3 ฉบับ 

   5.  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 3 ฉบับ 

   6.   สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 ฉบับ  
           **และกรณี ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสําเนาใบคะแนน (Transcript) ใน
ระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง  อนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จํานวน 3 ฉบับ 

   7.  สําเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 ฉบับ 

   8.   สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ  (สําหรับผู้สมัคร          
ที่มีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับ Transcript) จํานวน 3 ฉบับ 

    9.   สําเนาการจดทะเบียนการค้าในกรณผีู้สมัครประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 3 ชดุ 

   10.  กรณีผู้สมัครทางไปรษณีย์  ต้องแนบสําเนาสลิปการโอนเงินตัวจริง (pay-in slip) มาพร้อม               
ใบสมัคร (ไมต่้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 
      ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 
       ............/..................../.............  
 
หมายเหตุ: 1)  สําเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ จะต้องลงนามรับรองถูกต้องให้ครบถ้วน และให้ใช้ 
ลายมือชื่อที่เหมือนกับท่ีลงชื่อในใบสมัครสอบ 
  2)  การสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ  
  3)  หากผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบไม่ครบถ้วน จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็น 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 
  
 
 



 

การรับนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่น ๑๑) 
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสําหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
---------------------------- 

หลักสูตร:     วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)  แผน ข   

จํานวนที่รับเข้าศึกษา:    ๓๐  คน  

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา:  

 เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับวา่ด้วย
การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 

 เป็นผู้ปฏบิัติงานภาครัฐหรือภาคเอกชน มีตําแหน่งหน้าที่ในฐานะหรือเทียบเท่าหัวหน้างาน/แผนก/ฝา่ย/กอง หรือ 

 เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ทํางานภายหลงัสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 

 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในฐานะเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการ  

การรับใบสมัคร 
๑. ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดหลักสูตร ได้จากเว็บไซตh์ttp://www.aec.agr.ku.ac.th และ

ชําระค่าสมัครจํานวน ๕๐๐ บาท หรือ 
๒. ขอรับชุดใบสมัคร และชําระคา่สมัครสอบจํานวน ๕๐๐ บาท ทีส่ํานักงานโครงการปริญญาโทสง่เสริมการเกษตรสําหรับ

ผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร   

กําหนดการรับสมัคร :   
รายการ กําหนดการ 

วันรับสมัคร - การสมัครด้วยตนเอง 
               
               - การสมัครทางไปรษณีย์ นําฝากทางเคาน์เตอร์ปกติเท่านั้น 
          (ไม่รบัการโอนหรือนําฝากเงินทางเครื่อง ATM) 

๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ – ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

วันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
วันสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ๒๑ – ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๘ 
วันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศกึษา ๙  เมษายน  ๒๕๕๘ 
วันรายงานตัวเข้าศึกษา และชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ๑๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
วันกรอกข้อมูลประวัตินิสิตและลงทะเบียนเครือข่ายนนทรี 
กับบัณฑิตวทิยาลัยผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

๑๑ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

วันปฐมนิเทศ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ:   กําหนดการข้างตน้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

 

 

 

 

http://www.aec.agr.ku.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสําหรับผู้บริหาร (ExAE Program) 

เลขที่ ๕๐ ชั้น ๔  อาคารจรัด สุนทรสิงห์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๑๐๒๕, ๐-๒๙๔๒-๘๔๕๖  โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๔๗๗ 

homepage:  http://www.aec.agr.ku.ac.th  

http://www.aec.agr.ku.ac.th/

