
โครงการช้างเผอืก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2565 (TCAS รอบที่ 1) 

แบบแสดงการค านวณผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช่ือ..............................................................................นามสกลุ.............................. ............................................... 

โรงเรียน..................................................................................................................... ........................................... 

สาขาวิชาที่สมัคร............................................... 

ภาคการศึกษา 

ผลคะแนน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ฟิสิกส ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เคม ี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษ 

1     

2     

3     

4     

5     

คะแนนเฉลี่ย     

คะแนนเฉลี่ยรวม  
 

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

            ลงช่ือ........................................................... 

              (……………………………………………………) ผู้สมัคร   

                    วันที่........../........../..........             

  

      ลงช่ือ........................................................... 

              (……………………………………………………)  

    นายทะเบียน/หัวหน้างานทะเบียน 

                    วันที่........../........../.......... 

หมายเหตุ   แนบไฟล์เอกสารนี้ ประกอบการสมัครผ่านระบบ Online ทาง www.admission.ku.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ข้อ 4 



โครงการช้างเผอืก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2565 (TCAS รอบที่ 1) 

แบบเรียงความเกี่ยวกบัความประพฤติทีแ่สดงถึงความมีคุณธรรม 
 

ข้าพเจ้า  นาย  นางสาว.......................................................นามสกุล................................... ....................... 

โรงเรียน.............................................................อ าเภอ............................... .........จังหวัด.................................... 

สาขาวิชาที่สมัคร............................................... 

(เขียนด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................................. ............ 

...................................................................................................................... ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................ ...................................... 

............................................................................................ .................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................... ............................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ข้อ 5 
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............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ...................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

....................................................................................................................................... ....................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................. ................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

ขอรับรองว่า เรียงความข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงช่ือ............................................................ 

           (……………………………………………………) ผู้สมัคร 

             วันที่........../........../.......... 

หมายเหตุ   แนบไฟล์เอกสารนี้ ประกอบการสมัครผ่านระบบ Online ทาง www.admission.ku.ac.th 



โครงการช้างเผอืก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2565 (TCAS รอบที่ 1) 

หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมคัร (จากโรงเรียน) 

โรงเรียน........................................................................................................................................ ........................ 

อ าเภอ..........................................................................จังหวัด.............................................................................. 

สาขาวิชาที่สมัคร............................................... 

ความคิดเห็นต่อผู้สมัคร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

ขอรับรองว่านาย/นางสาว....................................................นามสกุล............................................. ....... 
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจิตอาสาต่อชุมชน มีความเหมาะสมที่ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบทราบภายหลังว่ามีการปิดบังหรือเสนอช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนด โรงเรียนยินยอมให้ตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
และด าเนินการให้นักเรียนผู้นั้นพ้นจากสภาพนิสิตทันที 

  

     ลงช่ือ....................................................... 
           (………………………………..………………) 

      อาจารย์ประจ าช้ัน 
           วันที่........../........../.......... 

 

     ลงช่ือ....................................................... 
           (………………………………..………………) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           วันที่........../........../.......... 

หมายเหตุ   แนบไฟล์เอกสารนี้ ประกอบการสมัครผ่านระบบ Online ทาง www.admission.ku.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ข้อ 6.1 

 



 

โครงการช้างเผอืก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2565 (TCAS รอบที่ 1) 

หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมคัร (จากผูน้ าชุมชน/หัวหน้าองคก์ร) 
 

ความคิดเห็นต่อผู้สมัคร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

ขอรับรองว่านาย/นางสาว....................................................นามสกุล............................................. ....... 
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจิตอาสาต่อชุมชน มีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบทราบภายหลังว่ามีการปิดบังหรือเสนอช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนด หน่วยงานที่รับรองยินยอมใหต้ัดสิทธ์ิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565 และด าเนินการให้นักเรียนผู้นั้นพ้นจากสภาพนิสิตทันที 

 

 

     ลงช่ือ....................................................... 
           (………………………………..………………) 
           ต าแหน่ง................................................... 

           วันที่........../........../.......... 

หมายเหตุ   แนบไฟล์เอกสารนี้ ประกอบการสมัครผ่านระบบ Online ทาง www.admission.ku.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ข้อ 6.2 

 



โครงการช้างเผอืก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2565 (TCAS รอบที่ 1) 

ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคณุหรือรางวัลที่ได้รบัด้านคณุธรรมของผู้สมคัร 

ช่ือ..............................................................................นามสกลุ.................................... ......................................... 

โรงเรียน.................................................................................................................................................. .............. 

สาขาวิชาที่สมัคร............................................... 

ขอส่งรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมจ านวน  2  รายการ ดังต่อไปนี ้
 

ล าดับ ประกาศเกียรติคุณ/ผลงาน 
หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับผลงาน 

( ระบุ √ ในช่อง) 

 
ชาต ิ

เขตการ 
ศึกษา/
จังหวัด 

อ าเภอ ต าบล 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

หมายเหตุ  

1. ผู้สมัครเลือกส่งรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม พร้อมระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดและมอบรางวัลดังกล่าว โดยเลือกส่ง 2 ผลงานที่ได้รับในระดับสูงสุด 
2. ผู้สมัครจะต้องน าผลงานตัวจริงที่ระบุทกุรายการมาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 
 
แนบไฟล์เอกสารนี้ ประกอบการสมัครผ่านระบบ Online ทาง www.admission.ku.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ข้อ 7 

 


