
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------------- 

   
 ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)  มีความ
ประสงค์จะขยายเวลารับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตั้งแต่
วันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ๑. ใบสมัคร 
 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
(ภาคพิเศษ)  สามารถ  Download ใบสมัครได้ที่ http://edu.kps.ku.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที ่๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
 ๒. การรับสมัคร 
 ผู้สนในสมัครเข้าศึกษาสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  โดยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
    ๒.๑  สมัครด้วยตนเอง 
  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน   (ตัวบรรจง)  ด้วยตนเองได้ที่ ชั้น ๓  
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ยื่นได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์  ตั้งแต่ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
    ๒.๒  สมัครทางไปรษณีย์ 
  ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ตัวบรรจง) ทางไปรษณีย์ มาท่ีภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  ๗๓๑๔๐  โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบเข้าคัดเลือกระดับปริญญาโท” ภายในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยถือเอาวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ 
 
    ๒.๓  สมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 



  ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ตัวบรรจง) ทางอินเตอร์เน็ต โดยส่ง E-
mail มาท่ี feduacrp@ku.ac.th พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (แจ้งผลการรับสมัครทาง E-
mail ของผู้ส่ง) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

3. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 
    ๓.๑   รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  (ติดมุมขวาด้านบนของใบสมัคร) 
    ๓.๒   ส าเนาใบรายงานคะแนน  (Transcript) 
  - ผู้สมัครประเภทที่ ๑   (ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)  ให้ใช้ส าเนาใบรายงาน
คะแนน  (Transcript)  ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน เดือน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
  - ผู้สมัครประเภทที่  ๒  (ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้าย)  ให้ใช้ส าเนาใบ
รายงานคะแนน  (Transcript)  ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓.๓   ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๔   ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน    ฉบับ 
    ๓.๕   ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๖   ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๗   เงินค่าสมัคร  ๗๐๐  บาท  โดยสั่งจ่ายทางธนาณัติไปรษณีย์ปลายทางในนาม นางสาว
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 
    ๓.๘   ซองจดหมายติดแสตมป์  โดยจ่ายหน้าซองถึงตัวท่านเอง  เพ่ือแจ้งผลการรับสมัครกลับทาง
ไปรษณีย์ 
    ๓.๙   หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เช่น  ส าเนาใบทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ  ๑ ฉบับ 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผู้สมัครที่ยังมิได้ลงนามรับรองส าเนาเอกสารให้มาด าเนินการได้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบจึงจะมีสิทธิ์
ในการเข้าสอบอย่างสมบูรณ์ 
 ๒. ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานตัวจริงในวันสอบสัมภาษณ์  หากหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนถือว่าไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      

 
(ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม) 

ประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) 

 





 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------------- 

   
  ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)  มี
ความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่  
๓ มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ใบสมัคร 
 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
(ภาคพิเศษ)  สามารถ  Download ใบสมัครได้ที่ http://edu.kps.ku.ac.th/ (ไม่มีการจ าหน่ายใบสมัคร) 
ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 ๒. การรับสมัคร 
 ผู้สนในสมัครเข้าศึกษาสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  โดยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
    ๒.๑  สมัครด้วยตนเอง 
  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน   (ตัวบรรจง)  ด้วยตนเองได้ที่ ชั้น ๓  
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ยื่นได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์  ตั้งแต่ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
    ๒.๒  สมัครทางไปรษณีย์  
  ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน (ตัวบรรจง) ทางไปรษณีย์ มาที่ภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  ๗๓๑๔๐  โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบเข้าคัดเลือกระดับปริญญาโท” ภายในวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยถือเอาวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ 
 
 
 



    ๒ .๓  สมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 
  ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน (ตัวบรรจง) ทางอินเตอร์เน็ต โดยส่ง E-
mail มาท่ี feduacrp@ku.ac.th พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (แจ้งผลการรับสมัครทาง E-
mail ของผู้ส่ง) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

3. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 
    ๓.๑   รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  (ติดมุมขวาด้านบนของใบสมัคร) 
    ๓.๒   ส าเนาใบรายงานคะแนน  ( Transcript) 
  - ผู้สมัครประเภทที่ ๑   (ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)  ให้ใช้ส าเนาใบรายงาน
คะแนน  (Transcript)  ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน เดือน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
  - ผู้สมัครประเภทที่  ๒  (ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้าย)  ให้ใช้ส าเนาใบ
รายงานคะแนน  (Transcript)  ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓.๓   ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๔   ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน    ฉบับ 
    ๓.๕   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๖   ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๗   เงินค่าสมัคร  ๗๐๐  บาท  โดยเงินสด หรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติไปรษณีย์ปลายทางในนาม  
“ว่าที่ร.ต.หญิงศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์” 
    ๓.๘   ซองจดหมายติดแสตมป์  โดยจ่ายหน้าซองถึงตัวท่านเอง  เพื่อแจ้งผลการรับสมัครกลับทาง
ไปรษณีย์ 
    ๓.๙   หลักฐานอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ส าเนาใบทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  อย่างละ  ๑ 
ฉบับ 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผู้สมัครที่ยังมิได้ลงนามรับรองส าเนาเอกสารให้มาด าเนินการได้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบจึงจะมีสิทธิ์
ในการเข้าสอบอย่างสมบูรณ์ 
 ๒. ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานตัวจริงในวันสอบสัมภาษณ์  หากหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนถือว่าไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 



 
 

                       
 

 
ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2557 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้สมัครประเภทท่ี 1            ผู้สมัครประเภทท่ี 2 

 

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ 
 

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

ระดับปริญญา  เอก   โท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สมัครเข้าศึกษาภาค  ต้น   ปลาย   ปีการศึกษา 2557 
รหัสสาขาวิชา X                       สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………..……………………………………  
หมวดวิชา (ถ้าม)ี ………………………………………………..……………..   วิทยาเขต  บางเขน   ก าแพงแสน  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 ….……/…………/….…… อาย ุ…………. ปี สัญชาติ ……...………. 
สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

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

 

             *** ส ำหรับผู้สมัครทีย่ังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีที่จบ *** 
 

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

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

 

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑติวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ  ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 
 

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

การโอนเงินค่าสมัครสอบ (ส าหรับเจ้าหน้าที่)     
ช าระเงินแล้วโดย  เงินสด   วันท่ี..............................................................                  
   ทางธนาคาร……………………………............................................วันที่โอนเงิน..................................................................... 
   ทางธนาณัติ  วันท่ี............................................................. 
                                                                                                     ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……......   ……/……/……. 

 

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

เลขที่ผู้สมัคร                                                                                                        รหัสสาขา X  
 

 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  
 

ติดรูปถ่าย  
ขนาด1 น้ิว  

 

บส.บว.1 

ประวัติส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานที่ติดต่อ 
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