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1.   คณะ หลักสูตร  สาขาวิชา   
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี       
จ านวน 5 คณะ 24 สาขาวิชา ดงันี้  
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 7 สาขาวิชา   
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย ์- คณิต และศิลป์ – ค านวณ  
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตช่ัน้ ม.4 – ม.6 เทอมต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มภาษาต่างประเทศไมน่้อย

กว่า 2.50 
4. ต้องสอบ (GAT , PAT1 คณิตศาสตร์)  หรือวิชาสามัญ 9 วิชา (สายวิทย์-คณิต 09, 19, 29 และ 39) 

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 6 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาดังนี้  
1.1   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป็นผู้เรียนในสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.00 และสายศิลป์-ค านวณ มีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมไม่ต่ ากว่า 2.50  

1.2   สาขาวิชาเคมี/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
เป็นผู้เรียนในสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50  

 1.3  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
เป็นผู้เรียนในสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ ปวช.(สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) มีผล
การเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 

 1.4  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 
      สายสามัญ(ทุกแผน) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
1.5  ต้องสอบ (GAT ,  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ , PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
- สาขาวชิาเคมีต้องไม่เปน็ผู้มีความบกพร่องด้านการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) 

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 6 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย ์– คณิต 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ตั้งแตช่ั้น ม.4 – ม.6 เทอมต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ต้องสอบ (GAT,PAT1 คณิตศาสตร์ , PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 

        หลักสูตรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  4 สาขาวิชา   
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตช่ัน้ ม.4 - ม.6 เทอมต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
2. ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ/สาขาวิชาวทิยาศาสต์การเดินเรือ / สาขาวชิาวิศวกรรมต่อเรือและ

เครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต 
3. ผู้สมัครสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์(ทุกสาย) 
4. ผู้สมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัตงิานบนเรือ)  และสาขาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ รับ

เฉพาะเพศชายเทา่นัน้ และต้องเข้าทดสอบพละศึกษา ต้องเปน็ผู้ที่สามารถว่ายน้ าได้  
5. เป็นผู้ไม่มโีรคร้ายแรง หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นสีของ

วัตถุ (ตาไมบ่อดสี) และสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) 
6. ต้องสอบ (GAT , PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ , PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ , PAT 3 ความถนัด 

        ทางวิศวกรรมศาสตร์) 
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หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร ์1 สาขาวิชา   
  เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย ์- คณิต และศิลป์ – ค านวณ  
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตช่ัน้ ม.4 – ม.6 เทอมต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 3.00  
3. ต้องสอบ (GAT , PAT1 คณิตศาสตร์) 

2.  คุณสมบตัิทั่วไปของผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
2.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือชั้นปีสุดทา้ยของการศึกษาในระดับประกาศนยีบัตรอ่ืนที่เทียบเทา่      

 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือสถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวนัออก ได้แก่จังหวัดชลบุร ีระยอง   
 จันทบุรีตราด  ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ปราจนีบุรี  และสระแก้ว    

2.2  เป็นผู้ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.3  เป็นผู้มีสัญชาติไทย ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีเป็นบคุคลต่างดา้วต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อยู่ 

 ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2.4  มีประวัติผลงานเกียรติบัตร และรางวัลของผูส้มัครในประเด็นทีใ่ช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดง  

            เจตจ านงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose),ฯลฯ บ่งชี้แสดงว่าเปน็นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม   
            มีจิตอาสา การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม 
3.  การลงทะเบียนในระบบ TCAS 

3.1  ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดย Login ด้วย    
username = เลขประจ าตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ่านดว้ยตนเอง ซึ่งใช้ E-mail ในการยืนยัน
ตัวตนส าหรับการตั้งรหัสผา่นคร้ังแรก (กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติระบบจะสร้าง username จ านวน 13 หลักให้) 

3.2  เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูล 
ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานขอ้มูลของศูนย์ข้อมูล สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง  

4.  การรับสมัคร/วิธีช าระค่าสมัคร 
4.1  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
       ผ่านระบบรบัสมัครออนไลน์ ที่  http://www.src.ku.ac.th  หรือ  https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 
4.2  อัพโหลดเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ) ออกโดยสถานศึกษา (รวม 5 ภาคการศึกษา) หน้า-หลัง 
4.3  อัพโหลดประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจ านงในการ 
       เข้าศึกษา (Statement of Purpose), ฯลฯ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ) 
4.4  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องช าระค่าสมัคร 200 บาท โดยพิมพ์เอกสารการช าระเงินคา่สมัครและช าระได้ที่ ธนาคาร

กรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 หากไม่ช าระตามวัน
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยฯ ไม่คืนหลักฐานและเงินค่าสมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.  หลักฐานประกอบใบสมัคร (ส่งใบสมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนศึกษา) 
5.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถา่ยหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า  

            ขนาด 1.5 x 2  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ในชอ่งที่ก าหนด  
5.2  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นส าเนาอันถูกต้องแล้ว 
5.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นส าเนาอันถูกต้องแล้ว  
5.4  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ) ออกโดยสถานศึกษา (รวม 5 ภาคการศึกษา)  
5.5  ประวัติผลงานเกียรติบัตร และรางวัลของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดง  

        เจตจ านงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose), ฯลฯ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ) 
5.6  ส าเนาการช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
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6.  เงื่อนไขการสมัครและรับเข้าศึกษา 
     6.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาหากตรวจพบวา่ผู้สมัคร  

       ขาดคุณสมบัติหรือแสดงขอ้ความในการสมัครหรือใช้เอกสารหลักฐานทีไ่ม่สมบูรณ์หรือปกปิด หรือเป็นเท็จ 
       หรือมีการปลอมแปลง 
6.2  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  

            จนส าเร็จการศึกษาไมส่ามารถย้ายเรียนที่วิทยาเขตอื่นๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  จัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายจ าแนกตามคณะ และสาขาวชิา  ดงันี ้
     คณะวิทยาการจัดการ  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่                   18,000   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ          16,500   บาท 
     คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่                     19,600   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ  17,900   บาท 
        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่     37,200   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ  35,900   บาท 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดยีวกัน”  ดังนี ้
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่                     26,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000   บาท 
        สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่                     37,200   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ  35,900   บาท 
       คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  แยกตามสาขา ดังนี ้
        สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่                         26,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ                25,000   บาท 
        สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่                         36,100   บาท 
         -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ               35,000   บาท 
        สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 

-  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                         19,600   บาท 
         -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ                18,500   บาท 
     คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนสิิตใหม่                   18,000   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ          16,500   บาท 

หมายเหตุ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภายหลัง 

6.  การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทร. 0-3839-7501-5 ต่อ 109,110  

หรืองานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ต าบลทุง่สุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20230 โทร. 0-3835-4580-5 ต่อ 2637,666537   
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7.  ตารางปฏิทินการรับเข้าศึกษา 

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่ / การด าเนินการ 

รับสมัครและส่งใบสมัคร  1-15 ธันวาคม 2561 

ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่ 
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 
ส่งใบสมัคร โรงเรียนทีน่ักเรียนศกึษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ ์

11 มกราคม 2562 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
http://www.src.ku.ac.th 
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จัดส่งรายชือ่
ให้มหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562)  

สอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2562 อาคาร 13 พลศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ 

22 มกราคม 2562 
http://www.src.ku.ac.th 
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ 
Clearing-house 

30-31 มกราคม 2562 http://a.cupt.net/clearinghouse.php 

8. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house 
             ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้าท าการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮ้าส์ 
(Clearing-house)  ตามประกาศ ทปอ. และถูกตัดสิทธิ์การรับสมัครในรอบ 2-5 ในระบบ TCAS หากผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรง (TCAS รอบท่ี 1) โครงการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ระบุแผนการเรียน ระบุ GPAX เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เง่ือนไขการสัมภาษณ์ (ถ้ามี) จ านวนรับ
การจัดการ วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 2
การตลาด วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 2
ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 2
การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 2
การจัดการโลจิสติกส์ วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 2
การบัญชีบริหาร วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 2
การเงินและการลงทุน วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 2
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทย์-คณิต 3.00 4

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ วิทย์-คณิต 3.00 2
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทย์-คณิต 3.00 6
วิศวกรรมโยธา วิทย์-คณิต 3.00 2
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ วิทย์-คณิต 3.00 2

4. ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทย์-คณิต 3.00 2
วิทย์-คณิต 2.00

ศิลป์-ค านวณ 2.50
เคมี วิทย์-คณิต 2.00 10

วิทย์-คณิต 2.00
 ศิลป์-ค านวณ 2.50

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทย์-คณิต - 4
วิทย์-คณิต 2.00

ศิลป์ค านวณ 2.50
วิทย์-คณิต 2.00

ปวช.(สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) 3.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) สายสามัญ(ทุกแผน) หรือ ปวช. - 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) สายสามัญ(ทุกแผน) หรือ ปวช. - 10

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เศรษฐศาสตร์ วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 30
วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ วิทย์-คณิต 2.75 5
วิทยาศาสต์การเดินเรือ วิทย์-คณิต 2.75 รับเฉพาะเพศชาย 5
วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) วิทย์-คณิต 2.75 รับเฉพาะเพศชาย 5
การขนส่งทางทะเล วิทย์ (ทุกสาย) 2.75 4
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

พาณิชยนาวีนานาชาติ

ฟิสิกส์

วิทยาการจัดการ ประวัติผลงานของผู้สมัครใน
ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณา 
(Portfolio), เรียงความแสดง
เจตจ านงค์ในการเข้าศึกษา 
(Statement of Purpose), ฯลฯ 
(ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. คัดเลือกโดยส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัด
ชลบุรี

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10

หมายเหตุ โครงการความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และมหาวิทยาลัยฯ

10

2. ส าเนาการบ่งช้ีแสดงว่าเป็นนักเรียน
ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิต
อาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ  และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนหรือสังคม

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

10

โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบท่ี 1)

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร คณะ สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม

1. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนดในเขตภาคตะวันออก


