เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 1 จาก 2

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะเกษตร

สาขาวิชา การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
สาขาวิชา เคมีการเกษตร
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชา อาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร
สาขาวิชา เกษตรเขตร้อน
สาขาวิชา สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีระบบเกษตร

จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีผลคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3-1.4)
2.3 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 2 จาก 2

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะเกษตร

สาขาวิชา เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศ ที่มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากโรงเรียนสองภาษา หรือจากโรงเรียนในต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
1.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
1.2.1 IELTS ≥ 5.0
1.2.2 TOEFL (PBT/ITP) ≥ 500 CBT ≥ 183 iBT ≥ 65
1.2.3 O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ≥ 56 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัคร (ตามข้อ 1.1)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.2)
2.3 การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ผลสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ผลสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

