เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 1 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบ O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ากว่า 125 คะแนน
PAT 1 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
PAT 2 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 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 เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 11 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 ประวัติผลงาน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
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

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 2 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ากว่า 90 คะแนน
PAT 1 ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
PAT 2 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบ O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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 3 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ชีววิทยา

จานวนรับ 8 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา PAT 1 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน และ PAT 2 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3 และ 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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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 4 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา สถิติ

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 ผลคะแนนสอบวิชา (ตามข้อ 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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องประชุมภาคสถิติ ชั้น 9 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 5 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา สถิติ (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 ผลคะแนนสอบ (ตามข้อ 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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 6 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ฟิสิกส์

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 PAT 2 และ O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 7 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา จุลชีววิทยา

จานวนรับ 3 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ากว่า 120 คะแนน
PAT 1 และ PAT 2 (ไม่กาหนดคะแนนขั้นต่า)
1.4 มีประวัติผลงาน เคยผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
2.3 ประวัติผลงาน เคยผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ (ตามข้อ 1.4)
2.4 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คานา สารบัญ)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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 ประวัติผลงาน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
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

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 8 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา พันธุศาสตร์

จานวนรับ 10 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
PAT 1 ไม่ต่ากว่า 10 คะแนน
PAT 2 ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
O-NET (01) ไม่ต่ากว่า 20 คะแนน O-NET (02) ไม่ต่ากว่า 20 คะแนน O-NET (03) ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีประวัติผลงานและกิจกรรมระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
2.3 ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม (ตามข้อ 1.4)
2.4 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงานและกิจกรรมระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
(ไม่รวมปก คานา สารบัญ) หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 นาที
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ ห้อง MG4521 ชั้น 5 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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 ประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.6 (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 9 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา พฤกษศาสตร์

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3 และ 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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 309/1 ชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
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 10 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา สัตววิทยา

จานวนรับ 8 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา PAT 1 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน และ PAT 2 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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 11 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ชีวเคมี

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
่ า 25 คะแนน
GAT ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน
PAT 1 ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
PAT 2 ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2) คิดเป็น 10%
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
- ค่าน้าหนัก GAT คิดเป็น 20%
- ค่าน้าหนัก PAT 1 คิดเป็น 20%
- ค่าน้าหนัก PAT 2 คิดเป็น 50%
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 7114 ชั้น 1 ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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 12 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คานวณ
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.4) โดย GAT คิดเป็น 20% PAT 1 คิดเป็น 40% และ PAT 2 คิดเป็น 40%
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 13 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คานวณ
1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.4) โดย GAT คิดเป็น 20% PAT 1 คิดเป็น 40% และ PAT 2 คิดเป็น 40%
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 14 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
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
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 15 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม

จานวนรับ 2 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน PAT 1 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน และ PAT 2 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
1.5 มีคะแนนสอบวิชาสามัญ (29) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน (39) คณิตศาสตร์ 1 ไม่ตากว่
่ า 30 คะแนน
และ (59) เคมี ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ (ตามข้อ 1.4 และ 1.5)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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 16 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน PAT 1 ไม่ตากว่
่ า 45 คะแนน และ PAT 2 ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 1 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
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 17 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน PAT 1 ไม่ตากว่
่ า 45 คะแนน และ PAT 2 ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3 และ 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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 1 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
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 18 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

จานวนรับ 40 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 31 คะแนน หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (PBT/ITP) > 437 CBT > 125 IBT > 43
IELTS > 4 / KU-EPT > 40 / OOPT > 40 / CU-TEP SCORE ≥ 61
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
2.3 การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3.3 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 น.เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
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

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 19 จาก 19

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

จานวนรับ 25 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 31 คะแนน หรือ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (PBT/ITP) > 437 CBT > 125 IBT > 43
IELTS > 4 / KU-EPT > 40 / OOPT > 40 / CU-TEP SCORE ≥ 61
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
2.3 การสอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

