การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือก
นิสิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดจากัดของการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กาหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาตามโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ งใจศึ ก ษาเล่ าเรี ย น
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบัง คับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาของศาล เว้น แต่ในกรณี ที่โทษนั้น เกิดจากความผิ ดอันได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด
400 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่รับสมัคร)
บัญชีรายชื่อโรงเรียนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
2.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) ณ วันที่รับสมัคร
ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
2.3 ต้องมีประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
หมายเหตุ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3
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3. คณะ และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดรับ 8 คณะ 1 โครงการ จานวน 271 คน ดังนี้
ลาดับ
วิทยาเขต / คณะ
จานวนรับ (คน)
1
คณะวิทยาศาสตร์
97
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
35
3
คณะศึกษาศาสตร์
3
4
คณะสังคมศาสตร์
33
5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23
6
คณะมนุษยศาสตร์
57
7
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
10
8
คณะสิ่งแวดล้อม
3
9
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
10
รวม
271
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
5.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 10-30 ตุลาคม 2560
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบสมัคร
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น.
5.1.2 ช าระเงิน ค่ าสมั ค ร วั น ที่ 10-31 ตุ ล าคม 2560 สามารถช าระได้ 2 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่
ช าระเงิน ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธ นาคารกรุ งเทพ (Bill Payment) ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ และช าระเงิน ผ่ านระบบ
Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รผ่ า นระบบรับ สมั ค ร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวัน ที่ ที่
กาหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม พร้อมแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้
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6.2.1 รูป ถ่ายดิจิทัล ของผู้ สมัคร เป็น รูป เดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุด
นักเรียนสุภ าพ พื้น หลั งสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล
มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และ
ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2.2 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนด้ า นหน้ า ที่ มี รู ป ของผู้ ส มั ค ร (ใช้ เฉพาะด้ า นหน้ า )
บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาด
ภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา
ที่โรงเรีย นออกให้ พ ร้ อมมีต ราประทั บ ของโรงเรีย น บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็ น ไฟล์ น ามสกุ ล .jpg
(กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.4 ในกรณี ที่ ชื่ อ หรื อ ชื่ อ สกุ ล ของผู้ ส มั ค ร ตามบั ต รประจ าตั ว ประชาชนไม่ ต รงกั บ ส าเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกน
เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.5 เอกสารอื่นเพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชากาหนด บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่ง พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร
online และนาไปชาระเงินตามที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนิ นการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า
การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
6.4 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมู ลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้
ในการสอบสัมภาษณ์
6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณี ผู้ ส มัครต้อ งการยกเลิ ก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิช าที่ ส มั คร ภายหลั งจากที่ ได้
ชาระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูล การสมัคร
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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7. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
7.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้สมัคร
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ โดยประกาศรายชื่ อ ฯ ในวัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2560 ทาง www.admission.ku.ac.th
ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อฯ อีกครั้ง
7.3 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (เวลาและสถานที่จะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง) โดยนาบัตรประจาตัวประชาชน เอกสารประกอบการสมัครที่กาหนด รวมถึงประวัติผลงานต่างๆ
ตามที่สาขาวิชาใช้ในการพิจารณามาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย (เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด) ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
7.4 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2560 ทาง
www.admission.ku.ac.th
7.5 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ ผ่ านการสอบสั มภาษณ์ ต้ องดาเนิ นการยืนยั นสิ ท ธิ์ในระบบ Clearing-house (รอบที่ 1/1) โดยใช้
รหัสผ่าน (Password) ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 ตามขั้นตอนที่
กาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ ยืนยันสิ ทธิ์ การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house
(รอบที่ 1/1) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ทาง www.admission.ku.ac.th
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการช้ า งเผื อ ก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ไม่ มี ก ารช าระเงิ น ค่ า
ประกันสิทธิ์ใดๆ ล่วงหน้า สาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งด าเนิ น การตามก าหนดการในคู่ มื อ นิ สิ ต ใหม่ ซึ่ ง จะประกาศ ให้ ท ราบทาง
www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house
10.1 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาให้ ส มาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่ อ ประกาศให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษายื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษาในระบบ Clearing-house
(รอบที่ 1/1) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 (รอบที่ 1/1) ทาง http://a.cupt.net
ตามขั้ น ตอนที่ ส มาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ ด าเนิ น การใดๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1/1)
10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การยืน ยัน สิ ทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูล การยืนยันสิ ทธิ์
ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
10.4 ผู้ ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ Clearing-house แล้ ว สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบั น อุ ดมศึก ษา (TCAS) ปี ก ารศึก ษา 2561 ในรอบต่ อไป มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะ
ไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
10.5 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษา กรณี ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ในระบบ
Clearing-house (รอบที่ 1/1) ภายหลั ง จากสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ
Clearing-house และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และไม่ยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว
11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
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11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้า
ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
11.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้ วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ยื น ยั น สิ ท ธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิช า จะถูกระงับ สิ ท ธิ์ในการเข้าศึก ษา
ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.4 การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 และโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดีเป็นรายกรณี
12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักทะเบียนและประมวลผล
14 กันยายน 2560
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ที่
1
2

วัน เดือน ปี
10-30 ต.ค. 2560
10-31 ต.ค. 2560

กาหนดการ
รับสมัคร Online
ชาระเงินค่าสมัคร

3
4
5
6

17 พ.ย. 2560
24 พ.ย. 2560
28 พ.ย. 2560
15-19 ธ.ค. 2560

7

27 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
ในระบบ Clearing-house
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

สถานที่
www.admission.ku.ac.th
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- Counter Services
www.admission.ku.ac.th
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
http://a.cupt.net
www.admission.ku.ac.th

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักทะเบียนและประมวลผล
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 E-mail: admission@ku.ac.th
 โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051
 โทรสาร 0 2118 0112
 เว็บไซต์ www.admission.ku.ac.th
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 2
บัญชีรำยชื่อโรงเรียนทีม่ ีคะแนนสอบ O-NET (ค่ำเฉลี่ยรวม 5 วิชำ) สูงสุด 400 อันดับแรก ในปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ/เขต
จังหวัด
1 1573072001 มหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธมณฑล
นครปฐม
2 1010012017 เตรียมอุดมศึกษา
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
3 1110100629 อานวยศิลป์
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
4 1092012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เมืองตรัง
ตรัง
5 0010039990 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เขตทุง่ ครุ
กรุงเทพมหานคร
6 1414011201 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
7 1013012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
8 1410071102 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
9 1010012001 สตรีวิทยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10 1465011101 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
11 1190100039 มอ. วิทยานุสรณ์
หาดใหญ่
สงขลา
12 1473011201 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
13 1010012026 สามเสนวิทยาลัย
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
14 1020012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
บ้านบึง
ชลบุรี
15 1110100041 จิตรลดา
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
16 1141100016 ดอนบอสโกวิทยา
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
17 1450011101 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
18 1110101181 มัธยมปัญญารัตน์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
19 1110103007 สาธิตพัฒนา
เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
20 1010012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
21 1190100074 ธิดานุเคราะห์
หาดใหญ่
สงขลา
22 1410071103 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
23 3080200104 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
24 1192100004 บูรณะราลึก
เมืองตรัง
ตรัง
25 1110100111 มาแตร์เดอีวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
26 1150100024 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
27 1110102972 เพลินพัฒนา
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
28 1049012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
29 1010022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
30 1473073503 สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑล
นครปฐม
31 1110100007 ราชินี
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
32 1494011101 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
33 1091012001 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เมืองสตูล
สตูล
34 1110100059 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
35 1473011102 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมืองนครปฐม
นครปฐม
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ลำดับ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

รหัสโรงเรียน
1010032001
1076022003
3030100105
1440011102
1057012007
1410051202
1080012008
1110100948
1410051101
5526030001
1110100052
1016012004
1110100323
1110100030
1150100029
1065012010
1052012006
1120100043
1110100048
1010022020
1110100025
1111100097
1473021101
1031042007
1010022017
1112100083
1010032017
1065012002
1130100217
1150100028
1060012001
1090022002
1110100591
1110100670
1120100088
1010022030
1010012008

ชื่อโรงเรียน
ศึกษานารี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ดรุณพัฒน์
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เตรียมทหาร
อัสสัมชัญคอนแวนต์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
รุง่ อรุณ
ราชินีบน
เรยีนาเชลีวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
บุญวาทย์วิทยาลัย
มารีวิทย์
อัสสัมชัญ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เซนต์คาเบรียล
สารสาสน์วิเทศศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
หอวัง
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
มัธยมวัดนายโรง
เฉลิมขวัญสตรี
ปัญญาประทีป
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
โรงเรียนนครสวรรค์
หาดใหญ่วิทยาลัย
จินดามณี
วัฒนาวิทยาลัย
มารีวิทย์สัตหีบ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โยธินบูรณะ
Page 2 of 11

อำเภอ/เขต
เขตธนบุรี
ชะอา
เมืองนครราชสีมา
เมืองขอนแก่น
เมืองเชียงราย
เขตบางเขน
เมืองนครศรีธรรมราช
เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร
บ้านนา
เขตบางรัก
โคกสาโรง
เขตบางขุนเทียน
เขตดุสิต
เมืองเชียงใหม่
เมืองพิษณุโลก
เมืองลาปาง
บางละมุง
เขตบางรัก
เขตสวนหลวง
เขตดุสิต
พระสมุทรเจดีย์
กาแพงแสน
สตึก
เขตจตุจกั ร
ปากเกร็ด
เขตบางกอกน้อย
เมืองพิษณุโลก
ปากช่อง
เมืองเชียงใหม่
เมืองนครสวรรค์
หาดใหญ่
เขตจอมทอง
เขตวัฒนา
สัตหีบ
เขตสะพานสูง
เขตบางซื่อ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครนายก
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ลาปาง
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นครปฐม
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
นครราชสีมา
เชียงใหม่
นครสวรรค์
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

รหัสโรงเรียน
1410391102
1110100029
1080012001
1110100509
1150100015
1174000023
1084012002
1177100029
1057012001
1440011101
1111100044
1173100036
1013012006
1050012001
1021012003
1070012003
1073022017
1010012003
1110100406
1020012002
1010022015
1110102999
1110100055
1042012009
1173100047
1126100023
1444041102
1174100020
1076012001
1011012002
1083012001
1010022025
1010032009
1034012001
1110100930
1110100169
1030012002

ชื่อโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เบญจมราชูทิศ
อรรถมิตร
วิชัยวิทยา
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สุราษฎร์ธานี
สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล
สามัคคีวิทยาคม
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
เซนต์โยเซฟ บางนา
นาคประสิทธิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ยุพราชวิทยาลัย
ระยองวิทยาคม
เบญจมราชูทิศ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
เขมะสิริอนุสสรณ์
ชลราษฎรอารุง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
อิกเราะสามัญศึกษา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สุคนธีรวิทย์
ดาวทองวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ทานตะวันไตรภาษา
พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
สตรีสมุทรปราการ
ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีวิทยา ๒
โพธิสารพิทยากร
เบ็ญจะมะมหาราช
กว่างเจ้า
สารสาสน์เอกตรา
สุรนารีวิทยา
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อำเภอ/เขต
เขตวัฒนา
เขตดุสิต
เมืองนครศรีธรรมราช
เขตจตุจกั ร
เมืองเชียงใหม่
เมืองสมุทรสาคร
เมืองสุราษฎร์ธานี
หัวหิน
เมืองเชียงราย
เมืองขอนแก่น
เมืองสมุทรปราการ
สามพราน
คลองหลวง
เมืองเชียงใหม่
เมืองระยอง
เมืองราชบุรี
พุทธมณฑล
เขตบางรัก
เขตบางพลัด
เมืองชลบุรี
เขตบึงกุ่ม
เขตสะพานสูง
เขตบางรัก
เชียงคาน
สามพราน
เมืองนครนายก
กันทรวิชัย
เมืองสมุทรสาคร
เมืองเพชรบุรี
เมืองสมุทรปราการ
เมืองภูเก็ต
เขตลาดพร้าว
เขตตลิ่งชัน
เมืองอุบลราชธานี
เขตบางรัก
เขตยานนาวา
เมืองนครราชสีมา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
สมุทรสาคร
สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงราย
ขอนแก่น
สมุทรปราการ
นครปฐม
ปทุมธานี
เชียงใหม่
ระยอง
ราชบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เลย
นครปฐม
นครนายก
มหาสารคาม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา

ลำดับ
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

รหัสโรงเรียน
1170100010
1020012003
1012022006
1114100037
1010012012
1010012019
1416011201
3310020001
1190100072
1110102984
1040012001
1090012001
1010022031
1090022003
1420011101
1110100669
1120100161
1177100036
1150100319
1110100165
1054012001
1410021202
1161100017
1141100011
1110100229
1019012004
1150100126
1110100080
1184100073
1072012003
1041012001
1110100622
1456013501
1024012001
1167100063
1130100019
1111100015

ชื่อโรงเรียน
ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
ชลกันยานุกลู
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เจนอยุธยา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทพศิรินทร์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แสงทองวิทยา
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
ขอนแก่นวิทยายน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทยคริสเตียน
มารีวิทย์บ่อวิน
ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน
ยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
นารีรัตน์จงั หวัดแพร่
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระสุธรรมยานเถระวิทยา
เซนต์เมรี
ซางตาครูส้ คอนแวนท์
สระบุรีวิทยาคม
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุง
อมาตยกุล
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
สงวนหญิง
อุดรพิทยานุกลู
เซนต์ดอมินิก
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
จิตพิมล
มารียว์ ิทยา
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
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อำเภอ/เขต
เมืองราชบุรี
เมืองชลบุรี
ปากเกร็ด
พระนครศรีอยุธยา
เขตพระนคร
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
เมืองลพบุรี
เขตจตุจกั ร
หาดใหญ่
เขตบางแค
เมืองขอนแก่น
เมืองสงขลา
เขตสะพานสูง
หาดใหญ่
เมืองชลบุรี
เขตวัฒนา
ศรีราชา
หัวหิน
สารภี
เขตลาดกระบัง
เมืองแพร่
เขตดุสิต
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุดรธานี
เขตธนบุรี
เมืองสระบุรี
สารภี
เขตบางเขน
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองอุดรธานี
เขตราชเทวี
เมืองพะเยา
เมืองฉะเชิงเทรา
หล่มสัก
เมืองนครราชสีมา
เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด
ราชบุรี
ชลบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
แพร่
กรุงเทพมหานคร
อุทัยธานี
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
สุพรรณบุรี
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
ฉะเชิงเทรา
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
สมุทรปราการ

ลำดับ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

รหัสโรงเรียน
1032012002
1092012002
1011022007
1022012001
1192100013
1020022003
1052012008
1167100020
1056012001
1055012002
1084012003
1010012032
1081012007
1112100090
1112100084
1111100119
1110100047
1055022001
1154100017
1110100921
1110102996
1150100023
1054012002
1116100004
1150100001
1062012001
1010022033
1172100002
1170100028
1080012002
1010032014
1083012002
3057200106
1152100007
1055022010
1010720162
1150100027

ชื่อโรงเรียน
สิรินธร
สภาราชินี จังหวัดตรัง
ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ปัญญาวิทย์
พนัสพิทยาคาร
ลาปางกัลยาณี
หยกฟ้า
พะเยาพิทยาคม
สตรีศรีน่าน
สุราษฎร์พทิ ยา
สตรีศรีสุริโยทัย
อามาตย์พานิชนุกลู
ชลประทานวิทยา
พระหฤทัยนนทบุรี
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
อัสสัมชัญศึกษา
ปัว
เทพนารี แผนกประถมศึกษา
สัมมาสิกขาสันติอโศก
สารสาสน์วิเทศสายไหม
วารีเชียงใหม่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
พิงครัตน์
กาแพงเพชรพิทยาคม
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สหวิทย์
นารีวุฒิ
กัลยาณีศรีธรรมราช
สตรีวัดระฆัง
สตรีภูเก็ต
เทศบาล 6 นครเชียงราย
อัสสัมชัญลาปาง
เชียงกลาง (ประชาพัฒนา)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ดาราวิทยาลัย
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อำเภอ/เขต
เมืองสุรินทร์
เมืองตรัง
บางพลี
เมืองจันทบุรี
เมืองตรัง
พนัสนิคม
เมืองลาปาง
หล่มสัก
เมืองพะเยา
เมืองน่าน
เมืองสุราษฎร์ธานี
เขตสาทร
เมืองกระบี่
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
บางพลี
เขตบางรัก
ปัว
สูงเม่น
เขตบึงกุ่ม
เขตสายไหม
เมืองเชียงใหม่
เมืองแพร่
เมืองลพบุรี
เมืองเชียงใหม่
เมืองกาแพงเพชร
เขตวังทองหลาง
เมืองสุพรรณบุรี
บ้านโป่ง
เมืองนครศรีธรรมราช
เขตบางกอกน้อย
เมืองภูเก็ต
เมืองเชียงราย
เมืองลาปาง
เชียงกลาง
เขตสวนหลวง
เมืองเชียงใหม่

จังหวัด
สุรินทร์
ตรัง
สมุทรปราการ
จันทบุรี
ตรัง
ชลบุรี
ลาปาง
เพชรบูรณ์
พะเยา
น่าน
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
นนทบุรี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
น่าน
แพร่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
แพร่
ลพบุรี
เชียงใหม่
กาแพงเพชร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
เชียงราย
ลาปาง
น่าน
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่

ลำดับ
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

รหัสโรงเรียน
1010022018
1120100059
1014012002
1042012001
1073012008
1013022002
1010032035
1012022009
1085012001
1121100039
1010012039
1080022007
1086012001
1110102987
1110100559
1177100020
1064012011
1410151201
1055012001
1072012007
1093012001
1012012004
1476011201
1073012001
1062012004
1173100039
1110100202
7036011104
1053012004
1048012001
1057012002
1025012001
1040012003
1075012001
1023012001
1016012002
1010012030

ชื่อโรงเรียน
สารวิทยา
สว่างบริบูรณ์วิทยา
จอมสุรางค์อปุ ถัมภ์
เลยพิทยาคม
สิรินธรราชวิทยาลัย
สายปัญญารังสิต
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
พิชัยรัตนาคาร
สองภาษาระยอง
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตรีทงุ่ สง
ศรียาภัย
เด็กสากลนิมิตใหม่
พระหฤทัยคอนแวนต์
หัวหินวิทยาลัย
อุดมดรุณี
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนพัทลุง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พระปฐมวิทยาลัย
วัชรวิทยา
ยอแซฟอุปถัมภ์
แสงอรุณ
วัดชัยภูมิวนาราม
อุตรดิตถ์ดรุณี
ปิยะมหาราชาลัย
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
ปราจิณราษฎรอารุง
แก่นนครวิทยาลัย
ศรัทธาสมุทร
ตราษตระการคุณ
พิบูลวิทยาลัย
วัดสุทธิวราราม
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อำเภอ/เขต
เขตจตุจกั ร
บางละมุง
พระนครศรีอยุธยา
เมืองเลย
เมืองนครปฐม
ธัญบุรี
เขตทวีวัฒนา
ปากเกร็ด
เมืองระนอง
บ้านฉาง
เขตราชเทวี
ทุง่ สง
เมืองชุมพร
เขตมีนบุรี
เขตคลองเตย
หัวหิน
เมืองสุโขทัย
เขตธนบุรี
เมืองน่าน
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองพัทลุง
เมืองนนทบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองนครปฐม
เมืองกาแพงเพชร
สามพราน
เขตธนบุรี
เมืองชัยภูมิ
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองนครพนม
เมืองเชียงราย
เมืองปราจีนบุรี
เมืองขอนแก่น
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองตราด
เมืองลพบุรี
เขตสาทร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา
เลย
นครปฐม
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ระนอง
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขนั ธ์
สุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
น่าน
สุพรรณบุรี
พัทลุง
นนทบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
กาแพงเพชร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ
อุตรดิตถ์
นครพนม
เชียงราย
ปราจีนบุรี
ขอนแก่น
สมุทรสงคราม
ตราด
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

รหัสโรงเรียน
1051012003
1173100041
1050012002
1012012003
1080012012
1110100091
1010032028
1120100008
1047012001
1012012010
1065012001
1013012002
3092200102
1010022027
1072012002
1112100081
1045012019
1010012013
1033012015
1031012001
1076012002
1110100692
1121100008
1093012006
1112100004
1113100090
1120100084
1120100044
1110103020
1061012004
1410061102
1110100958
1045012005
1150100081
7021011201
1173100037
1110100022

ชื่อโรงเรียน
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
มารียอ์ ปุ ถัมภ์
วัฒโนทัยพายัพ
สตรีนนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
พระมารดานิจจานุเคราะห์
บางปะกอกวิทยาคม
สามมุกคริสเตียนวิทยา
สกลราชวิทยานุกลู
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
พิษณุโลกพิทยาคม
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
ฤทธิยะวรรณาลัย
กรรณสูตศึกษาลัย
อัมพรไพศาล
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ราชวินิต มัธยม
บัวน้อยวิทยา
บุรีรัมย์พทิ ยาคม
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อัสสัมชัญธนบุรี
เซนต์โยเซฟระยอง
สตรีพทั ลุง
สาธิตคริสเตียนวิทยา
ไตรพัฒน์
เซนต์ปอลคอนแวนต์
ตันตรารักษ์
บางกอกแอ๊ดเวนต์
อุทัยวิทยาคม
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
สารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สตรีศึกษา
รังษีวิทยา
มงคลวิทยา
นักบุญเปโตร
วชิราวุธวิทยาลัย
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อำเภอ/เขต
เมืองลาพูน
สามพราน
เมืองเชียงใหม่
เมืองนนทบุรี
พระพรหม
เขตบางกะปิ
เขตราษฎร์บูรณะ
เมืองชลบุรี
เมืองสกลนคร
บางกรวย
เมืองพิษณุโลก
เมืองปทุมธานี
เมืองตรัง
เขตสายไหม
เมืองสุพรรณบุรี
ปากเกร็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เขตดุสิต
กันทรารมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองเพชรบุรี
เขตบางแค
เมืองระยอง
เมืองพัทลุง
เมืองนนทบุรี
ลาลูกกา
ศรีราชา
บางละมุง
เขตหลักสี่
เมืองอุทัยธานี
เขตบางกะปิ
เขตมีนบุรี
เมืองร้อยเอ็ด
ฝาง
เมืองระยอง
สามพราน
เขตดุสิต

จังหวัด
ลาพูน
นครปฐม
เชียงใหม่
นนทบุรี
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
สกลนคร
นนทบุรี
พิษณุโลก
ปทุมธานี
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
พัทลุง
นนทบุรี
ปทุมธานี
ชลบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
อุทัยธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
ระยอง
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

รหัสโรงเรียน
1090012004
1022012003
1111100054
1053012001
1110102985
1192100022
1044012001
1063012001
1113100056
1075012002
1113100132
1150100030
1032012001
1021012001
1095012001
1112100085
1024012002
1011012001
1110100182
1010032024
1010032041
1092012001
1082012006
1110100719
1030012001
1030012003
1031032001
1150100146
1121100002
7013070101
1083012003
1041012002
1024022005
1010012038
1094012004
1086012002
1021022008

ชื่อโรงเรียน
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ศรียานุสรณ์
เซนต์โยเซฟทิพวัล
อุตรดิตถ์
สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
จุ๋งฮัวโซะเซียว
สารคามพิทยาคม
ตากพิทยาคม
บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
ถาวรานุกลู
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
พระหฤทัยเชียงใหม่
สุรวิทยาคาร
วัดป่าประดู่
คณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
พิชญศึกษา
ดัดดรุณี
โรงเรียนสมุทรปราการ
กุหลาบวิทยา
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
วัดราชโอรส
วิเชียรมาตุ
ดีบุกพังงาวิทยายน
ศิริวัฒน์วิทยา
ราชสีมาวิทยาลัย
บุญวัฒนา
นางรอง
ฉือจี้เชียงใหม่
อัสสัมชัญระยอง
วัดโกเมศรัตนาราม แผนกสามัญศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
สตรีราชินูทิศ
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
วุฒิชัยวิทยา
สอาดเผดิมวิทยา
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
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อำเภอ/เขต
เมืองสงขลา
เมืองจันทบุรี
เมืองสมุทรปราการ
เมืองอุตรดิตถ์
เขตคลองสามวา
กันตัง
เมืองมหาสารคาม
เมืองตาก
ลาลูกกา
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองปทุมธานี
เมืองเชียงใหม่
เมืองสุรินทร์
เมืองระยอง
เมืองยะลา
ปากเกร็ด
เมืองฉะเชิงเทรา
เมืองสมุทรปราการ
เขตสัมพันธวงศ์
เขตภาษีเจริญ
เขตจอมทอง
เมืองตรัง
เมืองพังงา
เขตสายไหม
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
นางรอง
ฝาง
เมืองระยอง
สามโคก
เมืองภูเก็ต
เมืองอุดรธานี
พนมสารคาม
เขตคลองเตย
ปะนาเระ
เมืองชุมพร
แกลง

จังหวัด
สงขลา
จันทบุรี
สมุทรปราการ
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
มหาสารคาม
ตาก
ปทุมธานี
สมุทรสงคราม
ปทุมธานี
เชียงใหม่
สุรินทร์
ระยอง
ยะลา
นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
พังงา
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
เชียงใหม่
ระยอง
ปทุมธานี
ภูเก็ต
อุดรธานี
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
ปัตตานี
ชุมพร
ระยอง

ลำดับ
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

รหัสโรงเรียน
1017012007
1033012001
1040012002
1074012002
1052012007
1150100041
1049012001
1165100002
1184100005
1140100002
1073012002
1064022003
1080022006
1035012001
1070012007
1090022008
1010012027
1013012007
1010012020
1125100018
1071012006
1061012003
1072032001
1015012010
1010022035
1183100001
1054022001
1110100173
1043012001
1110100357
1056022004
1066012001
1110100391
1076012008
1056012009
1020032012
1030042012

ชื่อโรงเรียน
สิงห์บุรี
ศรีสะเกษวิทยาลัย
กัลยาณวัตร
สมุทรสาครบูรณะ
แม่เมาะวิทยา
เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
โรงเรียนมุกดาหาร
เซนต์นิโกลาส
ธิดาแม่พระ
ขอนแก่นวิเทศศึกษา
ราชินีบูรณะ
สวรรค์อนันต์วิทยา
ทุง่ สง
ยโสธรพิทยาคม
ราชโบริกานุเคราะห์
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
สุรศักดิ์มนตรี
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมวัดใหม่กรงทอง
วิสุทธรังษี
หนองฉางวิทยา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สตรีอา่ งทอง
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ขจรเกียรติศึกษา
ลองวิทยา
สารสาสน์พทิ ยา
ปทุมเทพวิทยาคาร
กรพิทักษ์ศึกษา
เชียงคาวิทยาคม
พิจติ รพิทยาคม
ทิวไผ่งาม
เขาย้อยวิทยา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
สิงห์สมุทร
ปากช่อง
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อำเภอ/เขต
เมืองสิงห์บุรี
เมืองศรีสะเกษ
เมืองขอนแก่น
เมืองสมุทรสาคร
แม่เมาะ
เมืองเชียงใหม่
เมืองมุกดาหาร
เมืองพิษณุโลก
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองขอนแก่น
เมืองนครปฐม
สวรรคโลก
ทุง่ สง
เมืองยโสธร
เมืองราชบุรี
หาดใหญ่
เขตดินแดง
คลองหลวง
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ศรีมหาโพธิ
ท่าม่วง
หนองฉาง
ด่านช้าง
เมืองอ่างทอง
เขตคลองสามวา
กะทู้
ลอง
เขตยานนาวา
เมืองหนองคาย
เขตหนองแขม
เชียงคา
เมืองพิจติ ร
เขตบางพลัด
เขาย้อย
ภูกามยาว
สัตหีบ
ปากช่อง

จังหวัด
สิงห์บุรี
ศรีสะเกษ
ขอนแก่น
สมุทรสาคร
ลาปาง
เชียงใหม่
มุกดาหาร
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี
ขอนแก่น
นครปฐม
สุโขทัย
นครศรีธรรมราช
ยโสธร
ราชบุรี
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
อุทัยธานี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
แพร่
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
พิจติ ร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
พะเยา
ชลบุรี
นครราชสีมา

ลำดับ
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

รหัสโรงเรียน
1014012001
1010032002
1026012001
1010720161
1047022016
1036012001
3090200201
1110100778
1125100008
1120100057
1170100003
1167100005
1052032004
1015012004
1177100018
1050042001
1010012043
1060012002
1010032022
1010022010
1071012010
1160100001
1023012002
1110100163
1055022005
1067012002
1186100004
1116100025
1152100036
1051012007
1077012001
1010022003
1122100007
1091012012
1110100619
1074012001
1044022015

ชื่อโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย
ทวีธาภิเศก
เมืองนครนายก
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ลาซาล
มารีวิทยากบินทร์บุรี
บูรพาพัฒนศาสตร์
นารีวิทยา
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
เมืองปานพัฒนวิทย์
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รักษ์วิทยา
สันป่าตองวิทยาคม
สิริรัตนาธร
สตรีนครสวรรค์
วัดนวลนรดิศ
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สตรีประเสริฐศิลป์
มาเรียลัย
ท่าวังผาพิทยาคม
วิทยานุกลู นารี
นิรมลชุมพร
สัตยาไส
มัธยมศาสตร์
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ประจวบวิทยาลัย
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
สตรีมารดาพิทักษ์
พิมานพิทยาสรรค์
พระหฤทัยดอนเมือง
สมุทรสาครวิทยาลัย
วาปีปทุม
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อำเภอ/เขต
พระนครศรีอยุธยา
เขตบางกอกใหญ่
เมืองนครนายก
เขตบางขุนเทียน
สว่างแดนดิน
เมืองชัยภูมิ
หาดใหญ่
เขตบางนา
กบินทร์บุรี
บางละมุง
เมืองราชบุรี
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองปาน
เมืองอ่างทอง
ปราณบุรี
สันป่าตอง
เขตบางนา
เมืองนครสวรรค์
เขตภาษีเจริญ
เขตลาดกระบัง
ท่าม่วง
เมืองนครสวรรค์
เมืองตราด
เขตลาดกระบัง
ท่าวังผา
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองชุมพร
ชัยบาดาล
เมืองลาปาง
เมืองลาพูน
เมืองประจวบคีรีขนั ธ์
เขตมีนบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองสตูล
เขตดอนเมือง
เมืองสมุทรสาคร
วาปีปทุม

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
นครนายก
กรุงเทพมหานคร
สกลนคร
ชัยภูมิ
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
ลาปาง
อ่างทอง
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
นครสวรรค์
ตราด
กรุงเทพมหานคร
น่าน
เพชรบูรณ์
ชุมพร
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
ประจวบคีรีขนั ธ์
กรุงเทพมหานคร
จันทบุรี
สตูล
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
มหาสารคาม

ลำดับ
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

รหัสโรงเรียน
1021012009
1021022001
1110100808
1110100519
3020400111
1018012001
1010032038
1124100005
1057042004
1084022011
1084020199
1057022001
1010022026
1051022001
1010022021
1060032003
1010022013
1140100017
1030072004
1130100219
1054022003
1095022001
1150100022
1020032004
1033032010
1065012004
1077012006
1050022009
1010032027
1113100079
1110100946
1010012010

ชื่อโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
แกลง (วิทยสถาวร)
สารสาสน์วิเทศบางบอน
เซนต์จอห์น
เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
ชัยนาทพิทยาคม
ศึกษานารีวิทยา
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
เทิงวิทยาคม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี
วัดเขาศรีวิชัย
พานพิทยาคม
ราชวินิตบางเขน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ดอนเมืองทหารอากาศบารุง
ตาคลีประชาสรรค์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
มหาไถ่ศึกษาชาย (มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พิมายวิทยา
ตะวันชัยวิทยา
บ้านกาศประชานุเคราะห์
เบตง (วีระราษฎร์ประสาน)
สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
โรงเรียนศรีราชา
ตูมพิทยานุสรณ์
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
บางสะพานวิทยา
สันทรายวิทยาคม
มัธยมวัดหนองแขม
สารสาสน์วิเทศรังสิต
บางกอกวิทยา (มูลนิธ)ิ
วัดราชบพิธ

ทีม่ าของข้อมูล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
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อำเภอ/เขต
เมืองระยอง
แกลง
เขตบางบอน
เขตจตุจกั ร
บางละมุง
เมืองชัยนาท
เขตบางบอน
เมืองฉะเชิงเทรา
เทิง
ไชยา
พุนพิน
พาน
เขตหลักสี่
บ้านโฮ่ง
เขตดอนเมือง
ตาคลี
เขตห้วยขวาง
เมืองขอนแก่น
พิมาย
ปักธงชัย
สูงเม่น
เบตง
เมืองเชียงใหม่
ศรีราชา
ปรางค์กู่
เมืองพิษณุโลก
บางสะพาน
สันทราย
เขตหนองแขม
ธัญบุรี
เขตวังทองหลาง
เขตพระนคร

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ชัยนาท
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
ลาพูน
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
แพร่
ยะลา
เชียงใหม่
ชลบุรี
ศรีสะเกษ
พิษณุโลก
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 1/1)
คณะ/สาขาวิชา

แผนการเรียน

GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

3.25
3.00
3.00
3.00
3.50

พฤกษศาสตร์

วิทย์-คณิต

3.00

พันธุศาสตร์

วิทย์-คณิต

3.00

ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

3.00
3.80
3.80

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทย์-คณิต

3.25

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สถิติ
ชีววิทยา
สัตววิทยา

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

3.00
3.50
3.00
3.00

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.50
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ากว่า 3.00 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ากว่า 2.50
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ากว่า 3.00 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ากว่า 2.50
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ากว่า 3.00
1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
2. โครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ด่าเนินการในระดับ ม.ปลาย
1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
2. ข้อเสนอโครงงานที่น่าสนใจที่จะท่าในระดับปริญญาตรี
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ตา่ กว่า 4.00 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ วิชาละไม่ตา่ กว่า 3.00
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ตา่ กว่า 4.00 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ วิชาละไม่ตา่ กว่า 3.00
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Portfolio และมีการส่งผลงานโปรแกรมประกวด
1. มีประวัตผิ ลงานทางวิชาการ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
1. ประวัติผลงาน (Portfolio)

1

จานวน
รับ
15
2
4
10
1
3
5
10
5
5
10
5
20
1
1

คณะ/สาขาวิชา

แผนการเรียน

GPAX

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก

จานวน
รับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในล่าดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพเิ ศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้น่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

5

วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต ภาคพิเศษ
วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ
วิศวกรรมส่ารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
วิศวกรรมอุตสาหการภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

3.25
3.25

5
5

วิทย์-คณิต

3.25

5

วิทย์-คณิต

3.25

5

วิทย์-คณิต

3.25

5

วิทย์-คณิต

3.25

5

คหกรรมศาสตรศึกษา

วิทย์-คณิต /
ศิลป์-ค่านวณ

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
2. กิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู หรือคหกรรมศาสตร์ (Portfolio)
3. เรียงความแสดงเจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

2

3

คณะ/สาขาวิชา
คณะสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
รัฐศาสตร์
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม
และความปลอดภัย)
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จิตวิทยา
(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) ภาคพิเศษ
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

แผนการเรียน

GPAX
3.00

ศิลป์-ค่านวณ/
ศิลป์-ภาษา

3.00

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก

จานวน
รับ

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
2. เรียงความแสดงเจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
4

3.00
3.00

ศิลป์-ค่านวณ/ศิลป์ภาษา
-

3.00

-

10

3.00
3.00
3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัล
ระดับต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้น่า/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการท่ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ อ่าเภอ/จังหวัด/สังคม
(ต้องได้รับการรับรองจากผู้น่าท้องถิ่น ระดับต่าบล ระดับอ่าเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1
1
1

-

3.00

-

3.00
3.00

1
1

-

3.00

3

-

3.25

-

1

10

3

คณะ/สาขาวิชา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีชีวภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
คณะมนุษยศาสตร์

แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

GPAX

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก

จานวน
รับ

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีขอ้ 1-2 และมีคะแนนเฉลีย่ หมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00

3
5
5
5
5

ภาษาเยอรมัน

-

3.00

ภาษาไทย

-

3.00

ดนตรีไทย

-

3.00

1. มีเอกสารรับรองระดับความรู้ภาษาเยอรมันจากสถาบันทีไ่ ด้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ
- ระดับ A2 ผลระดับคะแนน " gut" (80% ขึ้นไป)
- ระดับ B1 ผลระดับคะแนน "befriedigend" (70% ขึ้นไป)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารได้ดี
1. ประวัติผลงาน (Portfolio) การได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับภูมิภาคขึ้นไป
1. ผ่านการประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว หรือประเภทวง ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือ
2. สอบเทียบความรู้ทางด้านดนตรีจากสถาบันทดสอบความสามารถทางดนตรีในระดับกลางขึ้นไป
3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องด่าเนินท่านอง 1 ชิ้น เป็นอย่างดี
(ระนาดเอก, ระนาดทุม้ , ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่, ขลุ่ย, ซอด้วง, ซออู,้ ซอสามสาย, จะเข้, ขิม และขับร้อง)

4

5

2
10

คณะ/สาขาวิชา

แผนการเรียน

GPAX

ดนตรีตะวันตก

-

3.00

นวัตกรรมการท่องเที่ยว

ศิลป์-ภาษา/
ศิลป์-ค่านวณ

3.00

การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)

-

3.00

วรรณคดีอังกฤษ

-

3.25

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก
1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิกตะวันตกในวงซิมโฟนีออเคสตร้าทุกชนิด
รวมถึงขับร้อง เปียโน กีตาร์คลาสสิก (ไม่รบั สมัครสอบ รีคอร์เดอร์ และเครื่องดนตรีไฟฟ้า)
2. ส่าเนาบันทึก DVD การบรรเลงเครื่องดนตรีบทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยกัน ที่มรี ะดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะ
ไม่ต่ากว่าระดับเกรด 5 อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity Guildhall Examinations Board โดยให้เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจน
3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ มีการทดสอบทักษะเฉพาะทางดนตรีตะวันตกในวันสอบสัมภาษณ์
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า นักเรียนได้มี "ส่วนร่วมในการด่าเนินกิจกรรม" ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
TOEFL 45, IELTS 500 KU-OOPT (เทียบเท่า), CU-TEP (เทียบเท่า), TU-GET (เทียบเท่า) ,GED
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
1. ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 4 ทุกภาคการศึกษา
2. เรียงความเจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ

15

15

5
5

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี และชีววิทยา วิชาละไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL PBT ไม่ตา่ กว่า 473 หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 159 หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ากว่า 52
หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 4 หรือ OOPT ไม่ต่ากว่า 40 หรือ KU-EPT ไม่ต่ากว่า 55
3. เรียงความแสดงเจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ในสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

5

10

คณะ/สาขาวิชา

แผนการเรียน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ภาคพิเศษ
คณะสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทย์-คณิต

GPAX

จานวน
รับ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก

3.00

1. เรียงความ "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว" อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ มีการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และทดสอบ EQ

3.00

-

10

รวม

6

3
271

