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      ใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับนกัเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ 

    (นักเรียนที่มีผลการเรยีนดีท่ัวประเทศไทย) 

           คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

        ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

สมัครสาขาวิชา..................................................................................... 

 

ประวัติส่วนตัว 

1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ..................................................................................................................  

     Name (English)  ............................................................................................................................. 

2.  ที่อยู่ปัจจุบัน ..................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................................... 

3.  โทรศัพท์    .....................................................     .................................................... 

    (บ้าน)                (โทรศัพทเ์คลื่อนที)่ 

4.  วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................... เกดิทีจ่ังหวัด.........................................................  

5.  สัญชาติ .................................................... ศาสนา............................................................................. 

6.  บัตรประจ าตัวประชาชาชน เลขที.่........................................ ออกให้ ณ ...........................................  

     วันหมดอายุ ................................................................................................  

7.  โรคประจ าตัว  ................................................................................................................................... 

8.  ที่อยู่ที่ติดตอ่ได้สะดวก....................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................................... 

   ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 

เลขประจ ำตวัผูส้มคัร 

 

     ใบสมคัรเลขท่ี 

................................ 

 

 

      ติดรูปถ่ำย 

     ขนำด 1 น้ิว 
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9.  Email-address   ............................................................................................................................  

10. กรณเีร่งดว่น บุคคลที่สามารถติดตอ่ได้ 

      ชื่อ-นามสกุล...........................................................ความสัมพันธ.์................................................  

      ที่อยู่ .............................................................................................................................................. 

      โทรศัพท ์ .....................................................  .................................................... 

  

                    (บ้าน)             (โทรศัพทเ์คลื่อนที)่ 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ระยะเวลา ชื่อสถานศึกษาและท่ีตั้ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ตั้งแต่ ถึง   

ประถมศกึษา     

มัธยมศึกษา     

อื่น ๆ     

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความที่แสดงไวเ้ป็นความจรงิทกุประการ    ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวทิยาลัยขอนแกน่อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

     ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 

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

       วันที่ ....................../............................./................ 
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ค าชีแ้จงในการสมัคร (ส าหรับผู้สมัคร) 

เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ 

(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีท่ัวประเทศไทย) 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

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

 

การสมัคร   สมัครทางไปรษณีย์   ภายในวันท่ี  13 มิถุนายน  2557 

ให้น าหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครต่อไปนี้  ส่งพร้อมใบสมัคร 

 

 

 ท าเครือ่งหมาย   หน้าหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

 

  ใบสมัครพร้อมตดิรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 

  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ตลอดการศกึษา (รบ. 1 ป.) 

       1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

  ส าเนาผลการสอบ O-NET และ GAT/PAT (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
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    ใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ 

 (นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น)  

 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

สมัครสาขาวิชา..................................................................................... 

 

ประวัติส่วนตัว 

1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ..................................................................................................................  

     Name (English)  ............................................................................................................................. 

2.  ที่อยู่ปัจจุบัน ..................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................................... 

3.  โทรศัพท์  .....................................................  .................................................... 

    (บ้าน)                (โทรศัพทเ์คลื่อนที)่ 

4.  วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................... เกดิทีจ่ังหวัด.........................................................  

5.  สัญชาติ .................................................... ศาสนา............................................................................. 

6.  บัตรประจ าตัวประชาชาชน เลขที.่........................................ ออกให้ ณ ...........................................  

     วันหมดอายุ ................................................................................................  

7.  โรคประจ าตัว  ...................................................................................................................... 

8.  ที่อยู่ที่ติดตอ่ได้สะดวก...................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................ 

   ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 

เลขประจ ำตวัผูส้มคัร 

 

     ใบสมคัรเลขท่ี 

................................ 

 

 

      ติดรูปถ่ำย 

     ขนำด 1 น้ิว 
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9.  Email-address   ....................................................................................................  

10. กรณเีร่งดว่น บุคคลที่สามารถติดตอ่ได้ 

      ชื่อ-นามสกุล...........................................................ความสัมพันธ.์................................................  

      ที่อยู่ .............................................................................................................................................. 

      โทรศัพท ์ .....................................................  .................................................... 

        (บ้าน)             (โทรศัพทเ์คลื่อนที)่ 

ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ระยะเวลา ชื่อสถานศึกษาและท่ีตั้ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ตั้งแต่ ถึง   

ประถมศกึษา     

มัธยมศึกษา     

อื่น ๆ     

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความที่แสดงไวเ้ป็นความจรงิทกุประการ    ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวทิยาลัยขอนแกน่อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

      ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 

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

      วันที ่....................../............................./................ 
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ค าช้ีแจงในการสมัคร (ส าหรับผู้สมัคร) 

เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ 

(นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

การสมัคร   สมัครทางไปรษณีย์   ภายในวันท่ี  13 มิถุนายน  2557 

ให้น าหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครต่อไปนี้  ส่งพร้อมใบสมัคร 

 

 

 ท าเครือ่งหมาย   หน้าหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

 

  ใบสมัครพร้อมตดิรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 

  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ตลอดการศกึษา (รบ. 1 ป.) 

       1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

  หนังสือรับรองการให้ทนุจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 ส าเนาผลการสอบO-NET และ GAT/PAT (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
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แบบฟอร์ม อบถ.1 

 

การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ โดยวิธีพิเศษ 

(นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล) 

ประจ าปีการศึกษา  2557 

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

องค์การบริหารสว่นท้องถิ่น.............................................ต าบล……………………………………………… 

อ าเภอ.............................................................................จังหวัด.....................................................  

ต้องการส่งตัวแทนประชาชนในทอ้งถิน่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา............................................... คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  เพื่อ
เป็นบุคลากรในการพัฒนาการเกษตรในทอ้งถิ่นตอ่ไป   

 ดังนั้น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน่………………….............................ต าบล……………………………………… 

อ าเภอ........................................…………………………….จังหวัด.............................................................  

จึงขอสนับสนนุให้ (นาย/นางสาว)............................................................................................... 

บัตรประจ าตวัประชาชน เลขที.่..............................................................เข้าศกึษาในคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2557 โดย 

 

 [    ]  ยินดีส่งเข้าศกึษาและสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

 ในหลักสูตร 4 ปี  

[    ]  ยินดีส่งเข้าศกึษาและสนับสนุนค่าใชจ้่ายการศกึษาทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสตูร 4 ปี (ค่าธรรมเนียมการศกึษา 20,000 
บาท/ปี และค่าใช้จ่ายรายเดอืน 4,000 บาท/เดือน และค่าหนังสือ 2,000 บาท/ปี) 

 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา  พรอ้มนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย 

       

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 

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

          ต าแหน่ง...................................................... 

           วันที.่........เดือน.....................พ.ศ............... 

 

เบอร์โทรศัพทท์ี่ติดตอ่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาล  โทรศัพท.์..........................................  


