
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร,   ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบด้วย 

- ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A - โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- โครงการเด็กดีมีคุณธรรม - โครงการลูกแสดทอง 
- โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง - หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยี 

การเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร 
 

1. สถานที่สัมภาษณ์  :  ณ อาคารเรียนรวม 1 
2. ก าหนดการกิจกรรมการสัมภาษณ์ 

 

เวลา กิจกรรม 
08.00 - 08.20 น. รายงานตัว เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ  อาคารเรียนรวม 1 
08.20 – 08.30 น. นักศึกษารับอาหารว่าง ชมวีดีทัศน์เก่ียวกับการเกษตร ห้อง B3103 

ผู้ปกครอง พร้อมกันในห้อง B3104 
ด าเนินรายการโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 

08.30 - 09.30 น. พิธีกร แนะน าผู้บริหารและคณาจารย์ 
กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
แนะน าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ 
แนะน าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ โดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ 
แนะน าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ 

แนะน าหลักสูตรสาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์วงศ์  คุณธนวัฒน์ 
ตอบข้อซักถาม 

09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.30 น. นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการ F3 
(ตามความสมัครใจ) 

3.  เอกสารหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
3) เอกสารแสดงผลงานฯ หรือใบรับรองตามโครงการที่สมัคร ฉบับจริง 
4) แฟ้มสะสมผลงานการได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชั้น ม. 4 – 6  ให้ 
    น ามาแสดงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
5) ส าเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน  

โดยผู้ที่มีรายชื่อในตารางด้านล่างนี้จะต้องน าส าเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน ตามรายละเอียดใน
ตาราง มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ หากไม่น ามาจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับ
สมัครฯ  และถือว่าผลการสอบสัมภาษณ์เป็นโมฆะ  รายละเอียดดังนี้ 

 
 

http://sutgateway.sut.ac.th/


ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A เทคโนโลยีการผลิตพืช 

1. น.ส.บุษยมาศ  ชัยสมัคร 
2. น.ส.ณัฐฐินันท์  กลีบตะขบ 
3. น.ส.ภัชราภรณ์  ชากระโทก 
4. น.ส.สุมิติตา  ปันดอย 
5. น.ส.สมิตานัน  โสภานีย์ 
6. นายปรัชญา  อศูรย์ 
7. น.ส.ธัญญลักษณ์  ลิ้มภูมิณรงค์ 
8. น.ส.ศรสวรรค์  ทองกลม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 
1. นายชาตินักรบ  เสียงดัง 
2. น.ส.ก่ิงพฤกษา  ปาละพล 
3. น.ส.อมลวรรณ  เพ็งลองตอง 
4. นายทรงศักดิ์  ทองเทียน 
5. น.ส.ธนนันท์  ศรีสร้อย 
6. น.ส.หทัยภัทร  เดชศร 
เทคโนโลยีอาหาร 
1. นายธนพงษ์  นรากิจพงศ์ 
2.นายนิพิฐพนธ์  คันศร 
3. น.ส.สุวิชาดา  แสนทวีสุข 
4. น.ส.เครือวัลย์  คณิตไธสง 
5. น.ส.พิฐชญาณ์  เอื้อไพโรจน์ถาวร 
6. น.ส.พลัดฟ้า  อัศวินวงศ์ 
7. น.ส.นัฐกานต์  จันทร์ทอง 
8. น.ส.เจนจิรา  นารี 
9. น.ส.ชัญญา  มนต์สายชล 
10. น.ส.อังศณา  รัตนา 
11. นายสถาพร  แก้วเลิศ 
12. นายมกรธวัช  ประสาทนอก 
13. นายพัฒธาวินท์  แสงพิศุทธ์ 
14. น.ส.ปิยวรรณ  สีหาจ่อง 
15. น.ส.อริสา  ทิบรม 
16. น.ส.อมรรัตน์  วรรณชัย 
17. นายพีรวัฒน์  มากพันธ์ 
18. น.ส.อารยา  แสงเพชร 
19. นายพยัคฆภูมิ  หวดไธสง 
20. นายระพีพัฒน์  พรมโสภา 

ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1  
5 ภาคเรียน 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
21. น.ส.กมลพร  กับกระโทก 

โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. น.ส.อภัสราพร  ภิรมย์ชม 
2. น.ส.รัชดาภรณ์  ปานสันเทียะ 

ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.7) ที่
แสดงผลการเรียน ดังนี้ 
1. GPAX 5 ภาคเรียน 
2. GPA กลุ่มสาระวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน 
และใบรับรองการเป็นบุตร
เกษตรกร ฉบับจริง 

 

        หมายเหตุ  รายชื่อในตาราง หมายถึง ผู้ที่ยังไม่ส่งใบรับรองผลการเรียน หรือ ส่งแล้วแต่ไม่ถูกต้อง ในช่วงการสมัคร 
 


