รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
เปดรับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ – 10 มิถุนายน 2562
คาสมัคร 200 บาท เลือกได 1 หลักสูตร
สมัครออนไลน ไดที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/admission
คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหามของผูสมัคร

(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
(ข) ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูมีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง
(2) เปนคนวิกลจริต
(3) เปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา
(4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

คณะและหลักสูตรที่เปดรับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตร

เกณฑการคัดเลือก

จํานวนรับ (คน)

เกรดเฉลี่ย

แผนการเรียน

2.00

วิทย – คณิต

15

2. ทรัพยากรเกษตร

2.00

วิทย – คณิต

15

3. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

2.00

วิทย – คณิต

30

4. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

2.00

วิทย – คณิต

20

5. ประมง

2.00

วิทย – คณิต

30

6. สัตวศาสตร

2.00

วิทย – คณิต

30

1. เทคโนโลยีการอาหาร

หมายเหตุ : 1. ผูส มัครทีม่ ีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตรงตามเกณฑการคัดเลือก จะแนบ หรือ ไมแนบ Portfolio
ประกอบการสมัครก็ได
2. ผูสมัครที่มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนไมตรงตามเกณฑการคัดเลือก ตองแนบ Portfolio ไมเกิน 10 หนา
เพื่อประกอบการพิจารณา
หนวยแนะแนวและรับเขา กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตร

เกณฑการคัดเลือก
เกรดเฉลี่ย

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนรับ (คน)

แผนการเรียน

2.00

วิทย – คณิต
วิทย – คอม
ศิลป – คํานวณ

5

2.25

ศิลป - ภาษา
อาชีวศึกษา

2. เคมีประยุกต

2.00

วิทย – คณิต

3

3. วิทยาการคอมพิวเตอร

2.00

วิทย – คณิต
วิทย – คอม
ศิลป – คํานวณ

5

2.50

อาชีวศึกษา

หมายเหตุ : 1. ผูส มัครทีม่ ีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตรงตามเกณฑการคัดเลือก จะแนบ หรือ ไมแนบ Portfolio
ประกอบการสมัครก็ได
2. ไมรับพิจารณาผูสมัครที่มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนไมตรงตามเกณฑการคัดเลือก

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
หลักสูตร

เกณฑการคัดเลือก
เกรดเฉลี่ย

จํานวนรับ (คน)

แผนการเรียน

1. การจัดการ

2.00

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
ศิลป – ภาษา
ศิลป – สังคม
อาชีวศึกษา

30

2. การบัญชี

2.00

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
ศิลป – ภาษา
อาชีวศึกษา

40

3. การตลาด

2.00

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
ศิลป – ภาษา
ศิลป – สังคม
อาชีวศึกษา

60

หนวยแนะแนวและรับเขา กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

4. การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

2.00

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
ศิลป – ภาษา
ศิลป – สังคม
อาชีวศึกษา

40

5. ภาษาอังกฤษ

3.00

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
ศิลป – ภาษา
ศิลป – สังคม
ศิลป – พละ
อาชีวศึกษา

20

6. การเงิน

2.00

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
อาชีวศึกษา

40

7. นิติศาสตร

2.00

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
ศิลป – ภาษา
ศิลป – สังคม
อาชีวศึกษา

60

8. รัฐประศาสนศาสตร

2.75

วิทย – คณิต
ศิลป – คํานวณ
ศิลป – ภาษา
ศิลป – สังคม
อาชีวศึกษา

20

หมายเหตุ : 1. สําหรับผูส มัครที่มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตรงตามเกณฑการคัดเลือก จะแนบ หรือ ไมแนบ Portfolio
ประกอบการสมัครก็ได
2. สําหรับผูสมัครที่มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนไมตรงตามเกณฑการคัดเลือก ตองแนบ Portfolio ไมเกิน 10
หนา เพื่อประกอบการพิจารณา (รับพิจารณาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร เทานั้น)

หนวยแนะแนวและรับเขา กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

คณะสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตร

เกณฑการคัดเลือก
เกรดเฉลี่ย

แผนการเรียน

จํานวนรับ
(คน)

1. สาธารณสุขศาสตร

2.00

วิทย – คณิต

30

2. อนามัยสิ่งแวดลอม

2.00

วิทย – คณิต

30

หมายเหตุ : 1. ผูส มัครทีม่ ีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตรงตามเกณฑการคัดเลือก จะแนบ หรือ ไมแนบ Portfolio
ประกอบการสมัครก็ได
2. ไมรับพิจารณาผูสมัครที่มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนไมตรงตามเกณฑการคัดเลือก

หนวยแนะแนวและรับเขา กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

กําหนดการการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
รายละเอียด

วัน เดือน ป

หมายเหตุ

4 ก.พ. - 10 มิ.ย. 2562

กรอกขอมูลผูส มัครไดที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

4 ก.พ. - 10 มิ.ย. 2562
(ตามเวลาทําการของธนาคาร)

ชําระคาสมัครผานธนาคารโดยใชใบแทน
การชําระคาสมัคร ดาวนโหลดไดที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

3. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ทุกวันจันทร เวลา 15.00 น. ยกเวน
วันหยุดนักขัตฤกษ จะประกาศผล
ในวันถัดไป

ตรวจสอบรายชื่อผูผ านการคัดเลือกไดที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

4.สงเอกสารสําหรับผูผ านการคัดเลือก

11 ก.พ. – 17มิ.ย. 2562

1. สแกนเอกสารแลวอัพโหลดไดที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission
2. สงทางไปรษณียม าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กองบริหารวิชาการและนิสติ
งานบริการการศึกษา
หนวยแนะแนวและรับเขา
เลขที่ 59/13 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย 47000

17 -18 มิ.ย. 2562

ไดที่ https://student.mytcas.com/th

25 มิ.ย. 2562 เวลา 15.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อผูม ีสิทธิ์เขาศึกษาไดที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

1. เปดรับสมัครออนไลน
2. ชําระคาสมัคร

5. Clearinghouse
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขาศึกษา

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไขเฉพาะสําหรับ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
1. ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได 1 หลักสูตร
2. หากผูสมัครตองการแกไข เปลี่ยนแปลง คณะหลักสูตร หลังจากที่ประกาศรายชื่อเปนผูผานการคัดเลือกแลว
จะตองขอสละสิทธิ์ในคณะหลักสูตรเดิม และสมัครใหมในคณะหลักสูตรที่ตอ งการแกไข เปลี่ยนแปลง และตองชําระคาสมัคร
ใหม

หนวยแนะแนวและรับเขา กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

