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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

คณะ / สาขาวิชา รายละเอียด 
คณะวิทยาศาสตร์  
- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  

1. ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา 
   (ตาไม่บอดสี ตาบอด) จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับคลินิก) 
2. ส่งไฟล์ทาง Email: fscikrko@ku.ac.th 
   ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
3. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม โทร. 02-5625555 ต่อ 646404 หรือ 095-552-3576 
   (คุณกัญญารัตน์ ก้อนนาค) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน 
และอวกาศ  
(Double Degree - นานาชาติ) 

1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ด้วยวิธีการ ดังนี้  
   1.1 รายงานตัว เวลา 08.30 น. ผ่านกลุ่ม Line : Interview-IDDP TCAS3-65 
  

    QR Code กลุ่ม Line   หรือ Link: 
http://line.me/ti/g/gUziV39kar 
      โดยให้ผู้สอบสัมภาษณ์เปลี่ยนโปรไฟล์รูปภาพและชื่อตนเอง เพื่อแสดงตัวตน              
      ในการยืนยันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์   
 1.2 รับล าดับคิวเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านกลุ่ม Line (รอเรียกสัมภาษณ์ใน  
      Google Meet)                                                                                               
 1.3 ก าหนดสอบสัมภาษณ์แบบ Video Call โดยใช้โปรแกรม Google Meet           
      Link:  https://meet.google.com/sqi-vmqh-ydm 
     Meet code : sqi-vmqh-ydm 
2. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม โทร. 085-0166005 (คุณปาริชาต เชยพิมพ์)  
    Email: fengprck@ku.ac.th 
หมายเหตุ  
   1) แต่งกายชุดนักเรียนและตรงต่อเวลา                                                      
   2) ขณะสอบสัมภาษณ์ต้องอยู่ในระบบออนไลน์จนครบเวลาที่ก าหนด  
       ดาวนโ์หลดและทดสอบโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย 
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คณะ / สาขาวิชา รายละเอียด 

คณะสังคมศาสตร์ 
- วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ) 

1. ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา 
   (ตาไม่บอดสี ตาบอด) จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับคลินิก) 
2. ส่งไฟล์ทาง Email: fsocjpa@ku.ac.th  
   ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
3. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม โทร. 089-1625579 (คุณจิตต์ดาภา อาจมุณี) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- สพ.บ.  

1. รายงานตัวตาม QR Code หรือลิงก์ที่ก าหนดด้านล่าง  
   ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  

 
https://shorturl.at/qGJVZ 

 

2. ส่งผลการตรวจสุขภาพ ตามท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์ก าหนด  
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
3. ส่งไฟล์ทาง Email: fvetbbd@ku.ac.th 
   ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
4. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม โทร. 062-4264155 (คุณบุษบง ด าชื่น) 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
- วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ) 

1. ใบรับรองแพทย์ รับรองว่า ไม่มีความพิการทางสายตา (ตาไม่บอดสี ตาบอด)  
   ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  
   จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับคลินิก) 
2. ส่งไฟล์ทาง Email: wimonrat.i@ku.th 
   ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
3. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม โทร. 02-5798574-5 หรือ 081-3468017  
   (อ.วิมลรัตน์ อินศวร) 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  
(วิทยาเขตศรีราชา) 
- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การเดินเรือ 
- วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 
และเครื่องกลเรือ 
 
 

1. ต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยส่งในรูปแบบไฟล์ Video Clip  
   (ความยาวไม่เกิน 4 นาที) และต้องปฏิบัติ ดังนี้ (ไม่ต้องถ่ายคลิปตลอดเวลา  
   ถ่ายตอนเริ่มต้นและถ่ายตอนจบให้เห็นเวลาที่ใช้) 
     -  ลุก – นั่ง (Sit Up) 60 วินาที 
     -  ยึดพื้น หรือดันข้อ 60 วินาที  
     -  วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว ไป 10 เมตร กลับ 10 เมตร)  
     -  วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร) 
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คณะ / สาขาวิชา รายละเอียด 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  
(วิทยาเขตศรีราชา)  (ต่อ) 
 

2. ส่งหรืออัพโหลดไฟล์ Video Clip ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและ     
    แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ที่เว็บ https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission  
    ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
    ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 24.00 น. 
3. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม งานบริการการศึกษา โทร. 065-716-2627 
 
 
 
 

https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission 
ระบบรับสมัครเข้าศึกษา มก.ศรช. 
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