สำเนำ
ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอกำสศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(รับตรงเพิ่มเติมพิเศษ) ประจำปีกำรศึกษำ 2561
___________________________

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้จั ดโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (รับตรงเพิ่มเติม พิเศษ) ประจาปีการศึกษา
2561 นั้น
บั ด นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน ได้ ด าเนิน การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดและกาหนดการที่แนบท้าย
ประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ลงนาม

ตฤณ แสงสุวรรณ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอกำสศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(รับตรงเพิ่มเติมพิเศษ) ประจำปีกำรศึกษำ 2561
*****************************************************************************
วัน เดือน ปี
เวลำ
กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26
กรกฎำคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26
กรกฎำคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00

09.00-12.00
16.30 น.

ลงทะเบียนเข้ำสอบสัมภำษณ์
ณ ห้องประชุมวิชำกำร 1 ชั้น 2 อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัย
สอบถำมเพิ่มเติม
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต
034-341545-7 ต่อ 121, 124
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสอบสัมภำษณ์ที่เว็บไซต์
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

เอกสำรที่ต้องเตรียมมำวันสอบสัมภำษณ์
1. ใบสมัคร ที่พิมพ์ผ่านระบบ พร้อมติดรูปถ่าย และลงชื่อให้เรียบร้อย
2. ใบแสดงการเลือกคณะ/สาขา จากโปรแกรมคานวณคะแนน Admissions ประจาปีการศึกษา 2561
3. ใบแสดงผลการทดสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับทางการ)
4. ใบแสดงผลคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และสาเนาใบแสดงผลคะแนนวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) (ไม่เกิน 2 ปี) (ฉบับทางการ)
5. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หำกทำงมหำวิ ท ยำลั ย ฯ ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล ว่ ำ ท่ ำ นเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ ำ ศึ ก ษำใน สถำบั น อื่ น และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์แล้วนั้น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตกำแพงแสน จะถือว่ำกำรสมัครและกำร
สัมภำษณ์โครงกำรส่ง เสริม โอกำสศึกษำต่อ ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิ ทยำเขตก ำแพงแสน จั งหวั ด
นครปฐม (รับตรงเพิ่มเติม) ประจำปีกำรศึกษำ 2561 เป็นโมฆะ
กำรตั ดสิ นของคณะกรรมก ำรสอบ สั มภ ำษณ์ โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม โ อ ก ำ ส ศึ ก ษ ำ ต่ อ ใ น
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (รับตรงเพิ่มเติม) ประจำปีกำรศึกษำ
2561 สงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสมควรผลกำรพิจำรณำให้ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
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รำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอกำสศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(รับตรงเพิ่มเติม) ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะเกษตร กำแพงแสน
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
จำนวนรับ 60 คน มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ 4 คน
ลำดับที่
1
2
3
4

เลขที่ใบสมัคร
6155550012
6155550029
6155550030
6155550032

ชื่อ-สกุล
นาย
นางสาว
นาย
นาย

อนุภัทร
ครองศิริ
สิรวิชญ์
หฤษฎ์

โตทัพ
ใจอ่อน
ทองเปลว
อิ่นอ่วม

สำขำวิชำเครื่องจักกลและเมคคำทรอนิกส์เกษตร
จำนวนรับ 20 คน มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ 1 คน
ลำดับที่
1

เลขที่ใบสมัคร
6155550009

ชื่อ-สกุล
นาย

ปรีชา

เกษสัมมะ

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร
จำนวนรับ 20 คน
--------------- ไม่มีผู้สมัคร-----------------

สำขำวิชำสัตวศำสตร์
จำนวนรับ 20 คน
--------------- ไม่มีผู้สมัคร-----------------
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คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ภำคพิเศษ)
จำนวนรับ 100 คน มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 2 คน
ลำดับที่
1
2

เลขที่ใบสมัคร
6155550004
6155550022

ชื่อ-สกุล
นาย
นาย

อัครพล
ภูริพงศ์

นนทอ
ชิ้นฮะง้อ

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (ภำคพิเศษ)
จำนวนรับ 30 คน มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ 2 คน
ลำดับที่
1
2

เลขที่ใบสมัคร
6155550005
6155550019

ชื่อ-สกุล
นางสาว จิราวรรณ
นาย
มังกร

ลมบัวแก้ว
ชมเชย

สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว (ภำคพิเศษ)
จำนวนรับ 50 คน มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ 15 คน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เลขที่ใบสมัคร
6155550003
6155550008
6155550011
6155550013
6155550014
6155550015
6155550017
6155550018
6155550021
6155550023
6155550024
6155550026
6155550027
6155550028
6155550033

ชื่อ-สกุล
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

จิราภา
สาธิตา
ศุภกร
สุไรนี
นิรชา
กัมพล
อิศราภรณ์
ภควัน
อัญชิสา
เดโชชัย
วิภาดา
นันทิตา
อรณัฐ
วราภรณ์
ทัชชาญา

แซ่อึ้ง
วงษ์สังข์
หงษ์สันเทียะ
เจ๊ะสะอิ
งามจันอัด
บุญทรง
บัวพิมพ์
ติ้งเพ็ง
ทุมดี
แก้วเปีย
มีศรีเรือง
มีทัน
เจริญทรัพย์
ศุภฤกษ์
รอดคลองตัน
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คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย (ภำคพิเศษ)
จำนวนรับ 30 คน
--------------- ไม่มีผู้สมัคร----------------............................................................................................................................................

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
คณะ / หลักสูตร
เกษตร กาแพงแสน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

14,300
14,300
14,300

-

16,300
16,300
12,900

34,700
34,700
25,000
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กำหนดกำรสำหรับผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
-

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กำหนดกำร

1

วันที่ 29-30 กรกฎำคม 2561

2

วันที่ 29 กรกฎำคม 2561
เป็นต้นไป

ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี (Nontri Account)
ที่ได้รับ Login เข้ำระบบสำรสนเทศที่ www.regis.ku.ac.th
เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน (KU 9) ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร

3

วันที่ 31 กรกฎำคม 2561

วันมอบตัวนิสิตชั้นปีที่ 1
(ยื่นเอกสำรที่กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต อำคำรศูนย์เรียนรวม 3)

กรอกประวัตินิสิตใหม่ผ่ำนระบบ http://student.ku.ac.th/newregis
และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งำนบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี
(Nontri Account) ผ่ำนระบบ http://accounts.ku.ac.th

เอกสำรที่ต้องเตรียมมำ
1.ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)
2.ใบสัญญาและคารับรอง (สทป.2)
3.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แสดงฉบับจริง และส่งสาเนา
***แต่งกำยชุดนิสิตมำรำยงำนตัว***
ดำวน์โหลดคู่มือนิสิตที่ https://goo.gl/fUAYAF

กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
งานบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 1
วัน เวลาทาการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดทาการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 034-341545-7 ต่อ 121,124 โทรสาร. 034-351395
ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

