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คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปี 2563 

ด้วยระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 

 

1.  คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรบั และจ านวนรับจ าแนกตามสาขาวิชา 

 

2.  คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาคุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 7 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
        เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 โดยมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผู้ที่ก าลังศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2.75 
 
 

 

คณะ / หลักสูตร 
จ านวนรับ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)    
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์) 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) 
7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
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โดยมีคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

-   ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา ด าเนนิการจดัขึ้น 

- ได้รับรางวลัหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีจ่ัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 โดยมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

โดยมีคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

-   ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา ด าเนนิการจดัขึ้น 

- ได้รับรางวลัหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีจ่ัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ไม่ระบุแผนหรือกลุ่มสาระวิชา) หรือผู้ที่ก าลังศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่่ า
กว่า 2.75 

โดยมีคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

- ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางดา้นวิชาการหรือเข้าร่วมอบรมและได้รับหนังสือรับรองจาก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์   ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด าเนนิการจัดขึ้น 

- ได้รับรางวลัหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีจ่ัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายใน  
    สถานศึกษา 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 โดยมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  โดยมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้
    ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเดน่ทางด้านวิชาการหรือเข้าร่วมอบรมและได้รับหนงัสือรับรองจากโครงการ  

   อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ด าเนินการจัดขึ้น 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากวา่ 2.75 โดยมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผู้ที่ก าลังศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนเฉลี่ยไมน่้อย 
กว่า 2.75 
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 โดยมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

-  ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการหรือเข้าร่วมอบรมและได้รับหนังสอืรับรอง  
   จากโครงการอบรมด้านวิศวกรรมโยธาหรืออบรมสาขาด้านที่เกี่ยวข้อง 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) 
เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากวา่ 2.50 โดยมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผู้ที่ก าลังศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

  โดยมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้
          -  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิตที่ทางคณะ 
             วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาด าเนนิการจัดขึ้น 
 - มีผู้ปกครองที่มีหลักฐานหรือหนังสือยืนยนัการท างานหรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา) 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา หรือเกรด 12 โดยมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผู้ที่ก าลังศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือระดับอ่ืนๆ ที่เทียบเทา่ 
           โดยมีคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

- ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นทางดา้นวชิาการที่เก่ียวข้องกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติหรือวิทยาศาสตร์ 
    หรือวิศวกรรมศาสตร์  

- ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 

- ประกาศนียบัตรแสดงการเข้าร่วมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

- ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เชน่ IELTS TOEFL TOEIC เป็นตน้  
 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  

-   เกรดเฉลี่ยสะสม      

-   พิจารณาจากระดับผลงานสะสม (Portfolio)   

-   Statement of Purpose        

-  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด 

-  การสอบสัมภาษณ ์
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3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
  3.1  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
  3.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาอย่างเต็มความสามารถ  

   และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดทุกประการ 
  3.3  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
        หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
  3.4  ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคซึ่งสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3.5  หากปรากฏในภายหลังวา่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก 
        เป็นเอกสารเท็จ ต้องถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกคร้ังนี้ และหากได้รับการสง่ชื่อเข้ารับการศึกษาใน  
        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แล้วต้องถูกถอนสถานภาพการเป็นนสิิตทนัที 

4.  การลงทะเบียนในระบบ TCAS 
4.1  ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดย Login ด้วย   
      username = เลขประจ าตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง ซึ่งใช้ E-mail ในการยืนยนัตัวตน   
      ส าหรับการตั้งรหัสผา่นคร้ังแรก (กรณีผู้สมัครเป็นชาวตา่งชาติ ระบบจะสร้าง username จ านวน 13 หลักให้) 
4.2  เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูล 
      ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบนัอุดมศึกษา หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อ 
      ด าเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูล สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง  
4.3  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบให้มคีวามถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดต้องแจ้งให้ด าเนินการ 
      แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด ได้แก่ 
      4.3.1  ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนนกลุ่มสาระวชิาให้แจ้งโรงเรียน 
               หรือสถานศึกษาทีต่นสังกัด ติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ  
      4.3.2  คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ให้ติดต่อ สทศ. 

5.  การรับสมัคร/วิธีช าระค่าสมัคร 
5.1  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวชิา 
      ผ่านระบบรบัสมัครออนไลน์ ที่  https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html หรือ http://www.src.ku.ac.th    
5.2  ผู้สมัครต้องอัพโหลดเอกสาร ดังนี ้

 5.2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ) ออกโดยสถานศึกษา (รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาค การศึกษา)    
         ด้านหนา้และดา้นหลงั (กรณีไม่มีด้านหลังให้อัพโหลดดา้นเดียว) 
 5.2.2 ประวัติ ผลงาน เรียงความ ของผู้สมัคร ตามที่คณะวชิาก าหนด ในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา  
 5.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

5.3  อัตราค่าสมัคร 200 บาท/สาขาวิชา โดยพิมพ์เอกสารการช าระเงินค่าสมัครและช าระไดท้ี่ ธนาคารกรุงเทพ , 
ธนาคารไทย  พาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 หากไม่ช าระตามวันดังกลา่วถือว่าสละ
สิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ
มหาวิทยาลยัฯ ไม่คืนหลักฐานและเงินค่าสมัครไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 



5 

 

 

 

6.  หลักฐานประกอบการสมัคร และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
6.1  ใบสมัครทางโครงการที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า   
      ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
6.2  หลักฐานผลงานของนักเรียน (Portfolio) ที่แสดงคุณสมบตัิเฉพาะ /เกียรติบัตร/หนังสือใบรับรองการเข้าร่วมการ 
      แข่งขันทางวชิาการ การเขา้ค่าย ทักษะวิชาชีพ หรือภาพถ่ายรางวลัที่ได้รบัตามคุณสมบัตทิี่นักเรียนอ้างอิง หรือ  
      หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาที่ผูส้มัครศึกษาอยู่ หรือหนังสือรับรองจากครูประจ าชัน้/ครูผู้สอน/    
      ครูผู้ควบคุมกิจกรรม จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก) 
6.3  เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  
6.4  หนังสือรับรองความประพฤติ จากอาจารย์ทีป่รึกษา และมีตามประทบัจากสถานศึกษา 
6.5  ใบระเบียนมีผลการเรียนในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
      ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคการศึกษา (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  
6.6  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
6.7  บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

        6.8  เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) เชน่ ใบเปลี่ยนชือ่-ชื่อสกุล 

7.  การรายงานตัวเข้าเป็นนสิิตและการลงทะเบียนเรียน 
               ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียนตามวนั เวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

วิทยาเขตศรีราชา ก าหนดทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

8.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ทุกสาขาวิชาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  26,100   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลติ (พหุวิทยาการ)  
              -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                  37,200   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     35,900   บาท 
       สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ)       
              -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                  47,600   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     46,700   บาท 

หมายเหตุ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภายหลัง 
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9.  ตารางปฏิทินการรับเข้าศึกษา 

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่ / การด าเนินการ 

รับสมัครออนไลน์และช ำระเงินค่ำสมัคร 

18 พฤศจิกายน 2562 

 ถึงวันที่  

20 ธันวาคม 2562 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าไปกรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วนที่  

https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 

http://www.src.ku.ac.th 

(ช าระเงนิค่าสมัครภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2562) 

 เวลา 24.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก       

เพื่อยืนยันสำขำวิชำ (เลือก 1 สำขำวิชำ) 
8 - 9 มกราคม 2563 

https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 

http://www.src.ku.ac.th 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก          

มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ ์
13 มกราคม 2563 

https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 

http://www.src.ku.ac.th 

วันสอบสัมภำษณ์ 18 มกราคม 2563 อาคาร 13 พลศึกษา 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ 22 มกราคม 2563 
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 

http://www.src.ku.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house 30 - 31 มกราคม 2563 http://tcas.cupt.net 

ช ำระค่ำธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

(TCAS รอบที่ 1) 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 
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10. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา / การยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house 

       ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้าท าการยนืยนัสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮ้าส์ (Clearing-house)  

ตามประกาศ ทปอ. และจักถูกตดัสิทธิ์การรับสมัครในระบบ TCAS รอบ 2 - 5 หากผู้ผ่านการคดัเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่

ด าเนินการใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรง (TCAS รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประจ าปีการศึกษา 2563 
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