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เร่ือง การขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา 

อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560  

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมคีะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่่า

กว่า 2.00 
1.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส่าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ว่าจะตั้งใจศึกษา

เล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี
อยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1.5 มีผลการสอบ GAT และ PAT  ในวิชา GAT รหัสวชิา 85, PAT1 รหัสวิชา 71 และ PAT2 รหัส
วิชา 72    โดยจะให้น้่าหนักคะแนนของแต่ละวิชา ดังนี้ 
GAT รหัสวิชา  85 20 % (น่าคะแนนดิบ X 0.2) 
PAT1 รหัสวิชา  71 30 % (น่าคะแนนดิบ X 0.3) 
PAT2 รหัสวิชา  72 50 %  (น่าคะแนนดิบ X 0.5) 
โดยคะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา หลังจากคูณค่าน้ าหนักแล้วต้องไม่น้อยกว่าคะแนนที่แต่ละ
สาขาวิชาก าหนดไว้ 

1.6 มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 16 คะแนน  
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5.1 ถึง 5.6 หรือ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ                    

หากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ  จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ 
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2.00 
 2. มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  
 16 คะแนน  
 3. ใช้ผลการสอบ ในวิชา  
 GAT    รหัสวชิา  85   (20 %) น่าคะแนนดิบ X 0.2 
 PAT1   รหัสวิชา  71   (30 %) น่าคะแนนดิบ X 0.3 
 PAT2   รหัสวิชา  72   (50 %) น่าคะแนนดิบ X 0.5 
 โดยคะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชาหลังจากคูณค่าน้่าหนัก 

 แล้วต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน   
 
 

2. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2.00 
 2. มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  
 16 คะแนน  
 3. ใช้ผลการสอบ ในวิชา  
 GAT    รหัสวชิา  85   (20 %) น่าคะแนนดิบ X 0.2 
 PAT1   รหัสวิชา  71   (30 %) น่าคะแนนดิบ X 0.3 
 PAT2   รหัสวิชา  72   (50 %) น่าคะแนนดิบ X 0.5 
 โดยคะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชาหลังจากคูณค่าน้่าหนัก 

 แล้วต้องไม่น้อยกว่า 90 คะแนน   
 

  
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2.00 
 2. มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  
 16 คะแนน  
 3. ใช้ผลการสอบ ในวิชา  
 GAT    รหัสวชิา  85   (20 %) น่าคะแนนดิบ X 0.2 
 PAT1   รหัสวิชา  71   (30 %) น่าคะแนนดิบ X 0.3 
 PAT2   รหัสวิชา  72   (50 %) น่าคะแนนดิบ X 0.5 
 โดยคะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชาหลังจากคูณค่าน้่าหนัก 

 แล้วต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน   
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3. คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ และจ านวนรับจ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 25 
3. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 20 
 

4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 4.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว 

 4.2 บัตรประจ่าตัวประชาชนพร้อมส่าเนา 1 ฉบับ 

4.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคปลายของ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงพร้อมส่าเนา 1 ฉบับ                                                                
4.4 ใบแสดงผลการสอบ GAT และ PAT  ในวิชา GAT รหัสวิชา 85,  PAT1 รหัสวิชา 71  และ PAT2
รหัสวิชา 72 โดยใบคะแนนที่น่ามาสมัครต้องมีลายเซ็นของผู้อ่านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฉบับจริงพร้อมส่าเนา 1 ฉบับ                                                       
4.5 ใบแสดงผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับจริงพร้อมส่าเนา 1 ฉบับ 

 

5. ค่าสมัคร / การช าระค่าสมัคร 

 ค่าสมัคร เป็นจ านวนเงิน 500 บาท ช าระโดยเงินสด ณ วันที่สมัคร 
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 6. ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี / เวลา สถานที่ / website 
1. รับเอกสารใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลด 

 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 

ชั้น 1 ห้องธุรการภาควิชา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
www.sbai.agro.ku.ac.th 
 

2. ยื่นใบสมัคร ตรวจหลักฐาน 
   พร้อมสอบสัมภาษณ์ 
 

27–29 มิ.ย. 2560 
 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 
ชั้น 1 ห้องธุรการภาควิชา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

29 มิ.ย. 2560 www.sbai.agro.ku.ac.th 
หลังเวลา 16.00 น. 
 
 

4. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องช าระเงินค่าประกัน
สิทธิ์การเข้าศึกษา ตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 41,700 บาท 
(สี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 
โดยน าฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  
บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 980-1-56351-6 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ  
น าส าเนาใบน าฝากเงิน มายื่นที่อาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 1 ห้องธุรการ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในวันที่ 
30 มิถุนายน 2560  ภายใน 12.00 น. 
 

ภายในวันที่ 
30 มิ.ย. 2560 
เวลา 12.00 น. 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 
ชั้น 1 ห้องธุรการภาควิชา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

  

     

  


