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การรับเขาศึกษา รับทั้งนิสิตไทย และนิสิตตางชาติ
ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
แบบ 2.1
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วของ
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แบบ 2.2
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วของ
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรแบบ 2.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
- สัมมนา
4 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
3 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
5 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
6 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
9 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
แบบ 2.1
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- สัมมนา
4 หนวยกิต
01555697
สัมมนา (Seminar)
1,1,1,1
- วิชาเอกบังคับ 3 หนวยกิต
01555691
ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
3(3-0-6)
(Advanced Research Methods in Agricultural Biotechnology)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสวิชาระดับ 600 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และ/หรือ เลือก
เรียนรายวิชาจากภาควิชาหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารย
ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของประธานสาขา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
01555621
การพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล (Molecular Plant Development)
3(3-0-6)
01555622
พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพดานการสืบพันธุของสัตว
3(3-0-6)
(Animal Genetic and Reproductive Biotechnology)
01555631
การศึกษาวิเคราะหจโี นม (Genome-wide Association Studies)
3(3-0-6)
01555661
ความปลดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม (Biosafety and Bioethic)
3(3-0-6)
01555696
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Selected Topic in Agricultural Biotechnology)
1-3
01555698
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3

ข. วิทยานิพนธ
01555699

คําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต (Thesis)
โดยเลือกวิจัยในกลุมวิชาตอไปนี้
1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
2 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว รวมทั้งปศุสัตว และสัตวน้ํา
3 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอมเกษตร และ ความหลากหลายทางชีวภาพ
4 เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑเกษตร
5 เทคโนโลยีพื้นฐาน

1-36

แบบ 2.2
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- สัมมนา
6 หนวยกิต
01555697
สัมมนา (Seminar)
1,1,1,1,1,1
- วิชาเอกบังคับ 9 หนวยกิต
01555522
ชีววิทยาโมเลกุลทางการเกษตร (Agricultural Molecular Biology)
3(3-0-6)
01555551
ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล
3(0-9-5)
(Molecular and Cellular Biology Laboratories)
01555691
ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
3(3-0-6)
(Advanced Research Methods in Agricultural Biotechnology)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสวิชาระดับ 600 ไมนอยกวา
3 หนวยกิต และ/หรือ เลือกเรียนรายวิชาจากภาควิชาหรือคณะอื่นที่เกีย่ วของกับการทําวิทยานิพนธ โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มี
เลขรหัสวิชาระดับ 600 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความเห็นชอบ
ของประธานสาขา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
01555521
โครงสรางและฟงกชันของเซลล (Cell Structure and Function)
3(3-0-6)
01555531
พันธุศาสตรโมเลกุลทางการเกษตร (Molecular and Cellular Biology Laboratories)
3(3-0-6)
01555532
วิวัฒนาการชาติพันธุและอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
(Molecular Phylogenetics and Systematics)
01555552
เทคโนโลยีตรวจหาชีวสาร (Biodetection Technology)
3(3-0-6)
01555561
การปรับตัว การคัดเลือก และการเกิดสปชีส (Adaptation, Selection and Speciation)
3(3-0-6)
01555621
การพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล (Molecular Plant Development)
3(3-0-6)
01555622
พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพดานการสืบพันธุของสัตว
3(3-0-6)
(Animal Genetic and Reproductive Biotechnology)
01555631
การศึกษาวิเคราะหจโี นม (Genome-wide Association Studies)
3(3-0-6)
01555661
ความปลดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม (Biosafety and Bioethic)
3(3-0-6)
01555696
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Selected Topic in Agricultural Biotechnology)
1-3
01555698
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต (Thesis)
1-36
01555699
โดยเลือกวิจัยในกลุมวิชาตอไปนี้
1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
2 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว รวมทั้งปศุสัตว และสัตวนา้ํ
3 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอมเกษตร และ ความหลากหลายทางชีวภาพ
4 เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑเกษตร
5 เทคโนโลยีพื้นฐาน
01555521

โครงสรางและฟงกชันของ (Cell Structure and Function)
3(3-0-6)
โครงสรางของเซลลและออรแกเนลลในโพรแคริโอตและยูแคริโอต
โครงสรางและการ
ทํางานของเยื่อหุมตางๆ องคประกอบทางเคมีของเซลลและการเคลื่อนยายสารเคมี โครงสรางและ
ฟงกชันของยีโนมในนิวเคลียส ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต การเปลี่ยนแปลงพลังงานในไมโท
คอนเดรียและคลอโรพลาสต การเจริญเติบโตของเซลล การสงสัญญาณระหวางเซลล
Structure and function of prokaryotic and eukaryotic cells, organelles and
membranes. Chemical composition of cell and intracellular sorting. Structure and
function of nuclear mitochondrian and chloroplast genomes. Energy conversion in
mitochondria and chloroplast. Cell growth, division and death. Signal
transduction.

01555522

ชีววิทยาโมเลกุลทางการเกษตร (Agricultural Molecular Biology)
โครงสรางและการจัดเรียงตัวของยีโนมในสิ่งมีชีวิตระดับโพรแคริโอตและ ยูแคริโอต
โครงสรางและคุณสมบัติของดีเอ็นเอ การสังเคราะหและการรวมตัวกันของดีเอ็นเอการสังเคราะห
อารเอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพัฒนาการใน
สิ่งมีชีวิตหลักการและการใชประโยชนเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ การใชประโยชนทาง
การเกษตร
Prokaryotic and eukaryotic genome structure and organization. Structure
and properties of DNA, DNA replication and recombination. Synthesis and
processing of RNA and proteins, regulation of gene expression. Molecular biology
of development in both prokaryotes and eukaryotes. Principles and uses of
recombinant DNA technologies. Application in agriculture.

3(3-0-6)

01555531

3(3-0-6)
พันธุศาสตรโมเลกุลทางการเกษตร (Agricultural Molecular Genetics)
สารพันธุกรรม รหัสพันธุกรรมและฟงกชัน การรวมตัวกันใหมของสารพันธุกรรมในระดับ
โมเลกุล การกลายพันธุและการซอมแซมดีเอ็นเอ พันธุศาสตรของยีนที่เคลื่อนยายตัวเองได และ
การนําไปใชเพื่อหาตําแหนงของยีนอื่น ยีโนมิคและการประยุกต พันธุวิศวกรรมเพื่อการเกษตร
พันธุศาสตรของภูมิคุมกันโรค โรคที่เกิดจากพันธุกรรมและการรักษาทางยีน
Genetic materials, genetic codes and functions. Recombination at molecular
level. Mutation and repair of DNA. Transposible genetic elements and transposon
tagging. Genomics and genomic technology. Genetic engineering for agriculture.
Immunology Genetics. Genetic diseases and gene therapy.

01555532

3(3-0-6)
วิวัฒนาการชาติพันธุและอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล (Molecular Phylogenetics and
Systematics)
หลักการการจัดกลุม อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ วิวัฒนาการชาติพันธุเพื่อการ
อนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับสปชีส และระดับประชากร หลักการดาน
อนุกรมวิธานที่อาศัยขอมูลระดับโมเลกุลและทฤษฎีวิวัฒนาการชาติพันธุ การใชขอมูลเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอในการศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ
Principles of classification, systematics and phylogenetics. Phylogenetic as a
guiding principle for systematics. Genetic diversity at species and population
levels. Principles of systematics using molecular data and based on phylogenetic
hypotheses. The utilization of DNA marker data in phylogenetic study.

01555551

ปฏิบตั ิการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล
3(0-9-5)
(Molecular and Cellular Biology Laborationes)
ปฏิบัติการสําหรับเทคโนโลยีที่สาํ คัญของชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล เทคนิคที่ใช
สําหรับศึกษาการดัดแปลงดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และ โปรตีน การแสดงออก การตรวจสอบ และ
การสกัดรีคอมบิแนนทโปรตีน
Laboratories in molecular and cellular biology. Core techniques in
manipulation of DNA, RNA and amino acid. Expression, detection and purification
of recombinant proteins.

01555552

เทคโนโลยีการตรวจหาชีวสาร (Biodetection Technologies)
ปริทัศนทางดานเทคโนโลยีการตรวจหาชีวสารที่ทันสมัย หลักการเทคโนโลยีตรวจหาชีวสาร
อนาคตและความทาทายของเทคโนโลยีการตรวจหาชีวสาร
Review of modern biodetection technologies. Principle of advanced
biodetection technologies. Future and challenges in biodetection.

3(3-0-6)

01555561

การปรับตัว การคัดเลือก และการเกิดสปชีส (Adaptation, Selection and Speciation)
แนวคิดในการจําแนกสปชีสและขอจํากัด การเกิดสปชีสแ บบแอลโล แพทริกดวยกลุม
ประชากรถูกแยกออกจากกันจากสิ่งกีดขวางและมีการเคลื่อนยาย การคัดเลือกโดยการสืบพันธุใน
ประชากรแบบแอลโลแพทรี การผสมขามพันธุและวิวิฒนาการของจีโนม การเกิดสปซีสแบบซิ
มแพทริกดวยการแบงแยกประชากรดั้งเดิมออกเปนกลุมยอยในเชิงการผสมพันธุแ ละการสืบพันธุ
หรือในเชิงพฤติกรรม การเกิดสปชีสใหมในเขตเชื่อมตอโดยการปรับตัว สิ่งกีดขวางที่เรงใหเกิดสป
ชีส วิวัฒนาการรวมระหวางพืชและแมลงผสมเกสร วิวัฒนาการรวมระหวางเชื้อโรคและเจาบาน
การเริ่มเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว พื้นฐานระดับโมเลกุลของการคัดเลือกและการปรับตัว การ
คัดเลือกกลุม วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตรชีววิทยาของกลุมประชากร
Biological species concept and its limitations. Allopatric speciation, through
vicariance and dispersal. Sexual selection in allopatry. Hybridization and genome
evolution. Sympatric speciation. Speciation in an ecotone through adaptation.
Reinforcement of species barriers. Coevolution between plants and their
pollinators. Coevolution between pathogens and hosts. Domestication of crop
plants and farm animals. The molecular basis of selection and adaptation. Group
selection. Phylogeography. Metapopulation biology.

3(3-0-6)

01555621

การพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล (Molecular Plant Development)
การควบคุมการแสดงออกของยีนในการพัฒนาของพืช หนาที่ของฮอรโมนพืชในการ
พัฒนาการ ขั้นตอนการสงตอสัญญาณอยางตอเนื่อง กลุมยีนแมดสและการกลายพันธุ ดับเบิลยู
อารเควาย ทรานสคริปชันแฟคเตอร กระบวนการยูบิควิติน โปรติเอโซม โปรติโอไลติก การ
ควบคุมตําแหนงการเกิดดอกในระดับโมเลกุล รูปแบบการแสดงออกของยีนในดอกและระหวาง
การสุกของผล การเกิดเอ็มบริโอในพืช รูปแบบการแสดงออกของยีนในปลายเนื่อเยื่อเจริญ การ
เคลื่อนยายออกซินและการชักนําใหเกิดราก การรับแสง อิทธิพลของแสงตอการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของพืช การตอบสนองตอแสง การสรางเซลลสืบพันธุ ไมโครอารเอ็นเอและการควบคุม
การแสดงออกของยีนพืช พันธุกรรมที่ควบคุมการแตกยอดและรูปรางของใบ
The regulation of gene expression in plant development. Role of plant
hormones in development. Signal transduction cascades. MADS box genes and
homoeotic mutants. WRKY transcription factors. Ubiquitin - proteasome
proteolytic pathway. Molecular regulation of transition to flowering. Gene
expression patterning in flowers and during fruit ripening. Plant embryogenesis.
Gene expression patterning in apical meristems. Auxin transport and root tip
initiation. Light perception, photomorphogenesis and photoperiodicity. Gamete
formation. miRNA and regulation of plant gene expression. Genetic determinants
of shoot branching and leaf shape.

3(3-0-6)

01555622

พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพดานการสืบพันธุของสัตว
(Animal Genetic and Reproductive Biotechnology)
พันธุกรรมและเทคโนโลยีดานพันธุกรรม เทคโนโลยีการสืบพันธุในสัตว การประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการการอนุรกั ษในสัตว
Genetic and genetic technology; animal reproductive technology; application
of technology for animal genetic improvement and conservation management.

3(3-0-6)

01555631

การศึกษาวิเคราะหขอมูลจีโนม (Genome-wide Association Studies)
หลักการลิงคเกจดิสอีควิลิเบรียมและแอสโซซิเอชั่น โครงสราง
พันธุศาสตรประชากร การศึกษาวิเคราะหขอมูลจีโนมในประชากรมนุษย การประยุกตใช
การศึกษาขอมูลจีโนมในการปรับปรุงพันธุพืชและพันธุสัตวเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลใน
การศึกษาจีโนม
การวิเคราะหทางสถิติในการศึกษาวิเคราะหจีโนม
Principles or linkage disequilibrium and association. Population genetic
structure. Genome wide association studies in human populations. Application of
genome wide association studies in plant and animal breeding. Molecular marker
technologies for genome-wide association studies. Statistical analysis of genomewide association studies.

3(3-0-6)

01555661

ความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม (Biosafety and Bioethic)
การอนุรักษและความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารและขอตกลงนานาชาติ
ระบบการควบคุมในระดับชาติ ผลกระทบทาง
เศรษฐสังคมของเทคโนโลยีชีวภาพ ความกาวหนาในปจจุบันของงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอาหารของมนุษยและสัตว
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนและการตรวจติดตาม ชีวจริยธรรม กระบวนการในการ
ตัดสินใจและการพัฒนานโยบายดานวิทยาศาสตร
Conservation and sustainability of biodiversity. International biosafety
protocols and agreements. National regulatory system. Socio-economics impact of
biotechnology. Current status of biotechnology research. Environmental risk
assessment. Food and feed safety assessment. Risk benefit analysis and
monitoring. Bioethics. Discussion making procedure and science policy
development.

3(3-0-6)

01555691

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
3(3-0-6)
(Advance Research Methods in Agricultural Biotechnology)
หลักและระเบียบวิธีการวิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร การกําหนดปญหา การวางรูปการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิตสิ ําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน การเขียนรายงาน และ
การเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in agricultural biotechnology research, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection
of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application
of statistics for research, report writing and presentation.

01555696

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
(Selected Topics in Agricultural Biotechnology)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปใน
แตละภาคการศึกษา
Selected topics in agricultural biotechnology at the doctoral degree level.
Topics are subjected to change each semester.

1-3

01555697

สัมมนา (Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นา สนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรระดับปริญญาเอก
Presentation and discussion on current interesting topics in agricultural
biotechnology at the doctoral degree level.

1

01555698

ปญหาพิเศษ (Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเปนรายงาน
Study and research in agricultural biotechnology at the doctoral degree level
and compile into a written report.

1-3

01555699

วิทยานิพนธ (Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at doctoral degree level and compile into a thesis.

1-48

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือยางนอยไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง
ขัน้ ตอนการสมัคร

1. ผูที่สนใจสมัครเขาเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สามารถรับและสงแบบแสดงเจตจํานง
ในการศึกษาตอไดที่สํานักงานศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หรือ down load
แบบฟอรมไดที่ http://www.cab.ku.ac.th/
2. สมัครสอบผานระบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดที่ http://www.grad.ku.ac.th/
3. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วัน เวลา และสถานที่สอบ ไดที่สํานักงานศูนยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน หรือ ที่ http://www.cab.ku.ac.th/
4. สอบสัมภาษณ ตามวันและเวลา ที่ศนู ยฯ กําหนด
5. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ไดที่ http://www.cab.kps.ku.ac.th
หรือ http://www.grad.ku.ac.th/
6. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษาตอจะเปนผูพิจารณาและคัดเลือก พรอมทั้งสงจดหมายแจงผลใหผูสมัครทราบ จากนั้น
ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอจะตองจายเงินคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 1,000 บาท โดยโอนเงินเขา บัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี เงินรายไดศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 2558 เลขทีบ่ ัญชี 769-3-00259-4

การสงใบสมัคร : สงใบแสดงเจตจํานงดวยตนเอง หรือ สงทางไปรษณีย มาที่
ศูนยเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 034-282494-7 ตอ 105 หรือ 091-7740091

