ประกาศโครงการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการสิ่ งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษาโดยวิธีรับตรงผ่ านภาควิชาฯ
ประจาปี การศึกษา 2559
..................................................................
ภาควิชาวิทยาการสิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์
เข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี โครงการภาคพิเศษโดยวิธีรับตรงผ่านภาควิชาฯ ประจาปี การศึกษา 2559 ตามรายชื่ อ
แนบท้ายประกาศ จานวน 1 หน้า โดยให้ผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาอ่านและปฏิบตั ิตามขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิสาหรับผูม้ ีสิทธิ์
เข้า ศึ ก ษาในโครงการหลัก สู ตรปริ ญญาตรี สาขาอุ ตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี
การศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรงผ่านภาควิชาฯ อย่างเคร่ งครัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวริ น ตันตริ ยานนท์)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่ งทอ

วิธีปฏิบัติสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา

ในโครงการหลักสู ตรปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปี การศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรงผ่ านภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
1.

ผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา จะต้ องชาระเงินจานวน 41,700.-บาท (สี่ หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) เข้ าบัญชี
ธนาคารกรุ งไทย บัญชีออมทรัพย์เลขทีบ่ ัญชี 980-1-56351-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. หรือ 21 มิถุนายน 2559 เวลา
09.00 – 12.00 น. จะต้องนาหลักฐานการชาระเงินพร้ อมสาเนามารายงานตัวเข้ าศึกษาทีอ่ าคารคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้ น 5 โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1.1 รับบัตรคิว ณ ห้ อง AI 5509 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้ น 5
1.2 นาบัตรคิวพร้ อมหลักฐานการชาระเงิน ไปทีห่ ้ อง AI 5511 เพือ่ รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
(ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพือ่ เบิกค่ าเทอม นิสิตสามารถดาวน์ โหลดด้ วยตนเองหลังเปิ ดภาคเรียน ในระบบ
สารสนเทศนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
1.3 นาใบเสร็จรับเงินชั่ วคราวกลับมาลงชื่ อรายงานตัวและรับชุ ดเอกสารมอบตัว ทีห่ ้ อง AI 5509 เป็ นอัน
เสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานตัวเข้ าศึกษากับทางโครงการฯ ทั้งนีน้ ิสิตจะต้ องปฏิบัติตามขั้นตอนต่ างๆ
ในชุ ดเอกสารมอบตัวเพือ่ มอบตัวเป็ นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ต่อไป โดยนิสิตสามารถ
ติดตามข่ าวสารกิจกรรมนิสิตใหม่ ได้ ที่ www.agro.ac.th และ www.sbai.agro.ku.ac.th

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษาแต่ ละสาขา ทีไ่ ม่ นาหลักฐานการชาระเงินมารายงานตัวภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถือว่าสละสิ ทธิ์ทจี่ ะเข้ าศึกษาต่ อในโครงการหลักสู ตรปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี การศึกษา 2559
3. เงินค่ าประกันสิ ทธิ์ในการเข้ าศึกษา 41,700 บาท โครงการฯ จะโอนเป็ นเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้ น ปี
การศึกษา 2559 และเงินดังกล่าวไม่ สามารถขอคืนได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
4. เมื่อเข้ ามาศึกษาในโครงการหลักสู ตรปริ ญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษแล้ ว ทางโครงการฯ จะ
ไม่ อนุญาตให้ โอนย้ ายคณะหรือสาขาวิชาได้ และไม่ สามารถโอนย้ ายไปภาคปกติได้
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยืนยันสิ ทธิ์เข้ าศึกษา
1. หลักฐานการชาระเงินผ่านธนาคารพร้ อมสาเนา 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ระบุชื่อภาษาอังกฤษของนิสิต)
หมายเหตุ ในกรณีทผี่ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าศึกษาไม่ สามารถมาชาระค่ าประกันสิ ทธิ์ด้วยตนเอง ให้ มอบฉันทะให้ บิดา-มารดา
หรือผู้ปกครองมาดาเนินการแทน

ใบมอบฉันทะ

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.............

ข้ าพเจ้ า...................................................................อยู่บ้านเลขที่...............................
ตรอก/ซอย...............ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................................................
ขอมอบฉันทะให้ .........................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...............................ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................
ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................
เป็ นผู้ดาเนินการแทนข้ าพเจ้ าในการชาระเงินค่ าประกันสิทธิ์ในการเข้ าศึกษาต่ อ
ในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี การศึกษา 2559

(ลงชื่อ)..................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(
)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(
)

เอกสารแนบ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ รับตรงปี การศึกษา 2559
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ

1. นางสาว จิราพร พันธุ
2. นางสาว คอรี เยาะห์ เปาะอิแต
3. นางสาว ดวงหทัย อาภรณ์พงษ์
4. นางสาว วรรณนิดา ศรี สงั วาล
5. นางสาว สุรีวลั ย์ เสนียทุ ธ
6. นางสาว อุทยั รัตน์ ศิริชน
------------------------------------------------------------

