ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง การคัดเลือกบคคลเข้
าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการนักเรียนดีเด่ นภาคตะวันออก
ุ
ประจําปี การศึกษา 2553

ํ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ขอกาหนด
ให้มีการ
่
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี โครงการนักเรี ยนดีเดนภาคตะวั
นออก ประจําปี การศึกษา
2553 จํานวน 1 หลักสู ตร จํานวนรับ 12 คน โดยการคัดเลือกจากสถานศึกษาภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดตราด
ํ
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว้ ตามรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกาหนด
ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กนั

ั ยน พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที่ 7 กนยา

ี ยทุ ธ กวีญาณ)
(รองศาสตราจารย์เกยรติ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา

โครงการนักเรียนดีเด่ นภาคตะวันออกเข้ าศึกษาต่ อระดับอดมศึ
ุ กษา ประจําปี การศึกษา 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1. หลักสตร
ู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจํานวน 3 คน
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล รับจํานวน 3 คน
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า รับจํานวน 3 คน
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจํานวน 3 คน
่
2. คณสมบั
ตขิ องผ้สู มัคร : มีดงั ตอไปนี
ุ
้
ํ งศึกษาอยูใ่ นระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (สายวิทย์-คณิ ต)ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่
2.1 เป็ นนักเรี ยนที่กาลั
จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว้
2.2 เป็ นนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนลําดับที่ 1-3 ของโรงเรี ยน
2.3 ต้องมีผลการสอบ(GAT, PAT1 คณิ ตศาสตร์ , PAT3 วิศวกรรมศาสตร์ )
่ าผิดระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนฯ
2.4 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ไมเคยทํ
2.5 เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย หากอายุเกนิ 15 ปี บริ บูรณ์ ต้องมีบตั รประจําตัวประชาชน
่ นโรคติดตอร้
่ ายแรง หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคตอการศึ
่
2.6 ไมเป็
กษา
3.หลักฐานประกอบการสมัคร
่
่
่
่
3.1 ใบสมัคร(วศ.3) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรู ปถายหน้
าตรงไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํ
า
่
่ ิ 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแล้
วไมเกน
่ าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทยโดย
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณี เป็ นบุคคลตางด้
ถูกต้องตามกฎหมาย) พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
3.3 สําเนาใบแสดงผลการเรี ยน ที่มีผลการเรี ยนถึงภาคต้น ของชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
3.4 สําเนาผลการสอบ(GAT, PAT1 คณิ ตศาสตร์, PAT3 วิศวกรรมศาสตร์ ) พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
3.5 ใบรับรองการจัดลําดับผลการเรี ยน (วศ.2) ที่มีชื่อผูส้ มัครอยูด่ ว้ ย ของสถานศึกษา
3.6 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
3.7 สําเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เชน่ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล พร้อมรับรองสําเนา เป็ นต้น
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา สงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาการ
่ ส้ มัครขาดคุณสมบัติ หรื อใช้เอกสารหลักฐานที่ไมสมบู
่ รณ์ หรื อปกปิ ด หรื อเป็ นเท็จ
คัดเลือกหรื อรับเข้าศึกษา หากตรวจพบวาผู
หรื อมีการปลอมแปลง
่
่
4.2 ผูท้ ี่สอบผานการคั
ดเลือก และชําระเงินมัดจําแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา จะสงรายชื
่อไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตัดสิ ทธิ์ การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ Central Admissions ประจําปี
การศึกษา 2553

5. เกณฑ์ การพิจารณา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชาจะทําการคัดเลือก โดยพิจารณาจาก
คะแนนตามองค์ประกอบ และนํ้ าหนักขององค์ประกอบดังนี้
ก.GPAX
ร้อยละ 10
ข.GAT
ร้อยละ 20
ค.PAT
ร้อยละ 70
ประกอบด้วย PAT 1 ร้อยละ 20
PAT 3 ร้อยละ 50
รวม
100
6. วิธีการสมัครคัดเลือก
่
6.1 ผูส้ มัครต้องสงใบสมั
คร (วศ.3) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในข้อ 3.2 – 3.7 ที่รับรองสําเนาด้วย
ตนเอง
่
6.2 สถานศึกษารวบรวมเอกสารตอไปนี
้
่
6.2.1ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของผูส้ มัครแตละคน
6.2.2 ใบรับรองผลการจัดลําดับ (วศ.2) ที่มีการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
่
6.3 ขอให้ สถานศึกษาสงเอกสารทั
้ งหมดในข้อ 6.2 มายัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ม.6 ต.ทุ่งสขลา
ุ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230
“โครงการนักเรียนดีเด่ นภาคตะวันออก”
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552
โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ นสําคัญ
่่
มหาวิทยาลัยฯ จะไมคื่ นหลักฐานไมวากรณี
ใด ๆ ทั้ งสิ้ น
7.กําหนดการ
รายการ

วัน เดือน ปี

แจกใบสมัคร

ั
1 กนยายน
- 30 ตุลาคม 2552

รับสมัคร

ช่ องทางการติดต่ อ
รับใบสมัครได้ที่โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาต้นสังกดั

15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2552 สมัครทางไปรษณี ย ์ (ถือวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสําคัญ)

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

13 มกราคม 2553

ประกาศผลการคัดเลือก

20 มกราคม 2553

23 ธันวาคม 2552

www.eng.src.ku.ac.th
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.eng.src.ku.ac.th
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา
2. www.eng.src.ku.ac.th

รายการ
ยืนยันการเข้าศึกษา
ชําระเงินมัดจํา
จํานวน 15,000 บาท

วัน เดือน ปี
21 – 29 มกราคม 2553

ช่ องทางการติดต่ อ
่
ชําระโดยการโอนเงิน มายังบัญชีธนาคารทหารไทย สาขายอย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรี ราชา เลขที่บญั ชี 605-2-00008-7
ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”
หมายเหตุ เงินค่ ามัดจํา ไม่ สามารถขอคืนหรือโอนไปยังส่ วนอืน่
ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

โครงการปรับพื้นฐาน

จะประกาศให้ทราบภายหลัง

www.eng.src.ku.ac.th

โครงการปฐมนิเทศ

จะประกาศให้ทราบภายหลัง

www.eng.src.ku.ac.th

จะประกาศให้ทราบภายหลัง

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จ.ชลบุรี
2.www.src.ku.ac.th

จะประกาศให้ทราบภายหลัง

www.src.ku.ac.th

ลงทะเบียนเรี ยน/
่
ชําระเงินคาลงทะเบี
ยน
่ ่เหลือ (11,100 บาท)
สวนที
วันเปิ ดภาคเรี ยน

อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประกอบด้ วย
่
1. คาธรรมเนี
ยมการศึกษา (ภาคแรก-นิสิตใหม่) 26,100 บาท
่
2. คาธรรมเนี
ยมการศึกษา ภาคต้น, ภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
่
3. คาธรรมเนี
ยมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 7,800 บาท
่
ิ กษา ภาคต้น 14,600 บาท, ภาคปลาย 14,500 บาท (สําหรับนิสิตที่เข้ารวม
่ โครงการ
4. คาธรรมเนี
ยมรายวิชาสหกจศึ
ิ กษาของคณะฯ)
สหกจศึ
่
หมายเหตุ : คาธรรมเนี
ยมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
สอบถามข้ อมลเพิ
ู ม่ เติม
่
สวนงานจั
ดการศึกษา : คุณวิมล ใจใส โทรศัพท์ 038-354580-4 ตอ่ 2825

วศ.2
ใบรับรองการจัดลําดับผลการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ( จํานวน 5 ภาคการศึกษา)
โครงการนักเรียนดีเด่ นภาคตะวันออกเข้ าศึกษาต่ อระดับอดมศึ
ุ กษา ประจําปี การศึกษา 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถานศึกษาชื่อ...............................................................โทรศัพท์............................โทรสาร..........................
นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนลําดับที่ 1-3 ของโรงเรี ยน โดยพิจารณาจากผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมปลาย สายวิทย์คณิ ต มีรายนามดังตอ่ไปนี้
1...............................................................................มีผลการเรี ยนเป็ นลําดับที่ 1 ของโรงเรี ยน(ม.6)
2...............................................................................มีผลการเรี ยนเป็ นลําดับที่ 2 ของโรงเรี ยน(ม.6)
3...............................................................................มีผลการเรี ยนเป็ นลําดับที่ 3 ของโรงเรี ยน(ม.6)
คํารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้าพเจ้า................................................................................ตําแหนง่.......................................................................
่ นจริ ง
ขอรับรองวา่ ข้อมูลข้างต้นวาเป็
ลงนาม................................................................................
(............................................... )
......./......../........
หมายเหตุ
่ งคณะ
1. ขอความกรุ ณาสถานศึกษา รวบรวมใบสมัครของผูส้ มัครทั้ ง 3 ลําดับ และหลักฐานประกอบการสมัครและสงมายั
วิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา
่
2. การสงเอกสารทั
้ งหมด ตามที่อยูต่ ่อไปนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ม.6 ต.ทุ่งสขลา
“โครงการ นักเรียนดีเด่ นภาคตะวันออก” ภายในวันที่ 15
ุ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230 วงเล็บมมซอง
ุ
ธันวาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ นสําคัญ

วศ.3

ใบสมัครเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี
โครงการนักเรียนดีเด่ น ภาคตะวันออก เข้ าศึกษาต่ อระดับอดมศึ
ุ กษา
ประจําปี การศึกษา 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

่
ติดรู ปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว) ___________________________________________________________________
ิ นที่ ________ เดือน _____________________ พ.ศ. __________ อายุ ___________ ปี ____________ เดือน
เกดวั
ศาสนา ______________________ สัญชาติ _______________________ เชื้ อชาติ _________________________
่ __________________________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดตอได้
_____________________________________________________________________รหัสไปรษณี ย ์ __________
โทรศัพท์ ____________________ มือถือ __________________ E-mail _________________________________
บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่
ออกโดย ________________________________ วันที่หมดอายุ ________________________________________
ชื่อ – นามสกุล บิดา ___________________________________________ อาชีพ __________________________
ชื่อ – นามสกุล มารดา _________________________________________ อาชีพ __________________________
ํ งศึกษาชั้ น ม. 6 ที่โรงเรี ยน _______________________________________จังหวัด ____________________
กาลั
GPA เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา = ___________
คะแนน GAT___________
PAT1___________
PAT3__________
ต้องการสมัครเข้าศึกษาในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่ องกล
่ ้ น)
(เลือกเพียง 1 สาขาเทานั
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมอุตสาหการ

่ อมูลที่กรอกข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และตระหนักดีวาการแจ้
่
ข้าพเจ้าขอรับรองวาข้
งข้อความอันเป็ นเท็จในใบสมัคร หรื อใช้
่ ๆ ที่เป็ นเอกสารปลอม หรื อขาดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใด มหาวิทยาลัยฯจะดําเนินการตามกฎหมาย และให้พน้ สภาพการเป็ น
เอกสารตาง
นิสิต โดยจะไมมี่ การคืนเงินในทุกกรณี
ลงชื่อ ___________________________________ ผูส้ มัคร
________ / ________ / ________
หมายเหตุ ผ้ สู มัครต้ องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครให้ ครบถ้ วน มิฉะนั้นจะไม่ รับสมัครในทกกรณี
ุ

