
 

                                             
 
 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตศรีราชา 

เร่ือง  การคดัเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ๘ จังหวดัภาคตะวนัออก 

 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

                         มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา กาํหนดใหมี้การดาํเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้

ศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาํนวนรับ ๔๒๕ คน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาส

ดา้นการศึกษาสาํหรับนกัเรียนในเขตภาคตะวนัออก โดยใหค้ดัเลือกจากสถานศึกษาใน ๘ จงัหวดัภาคตะวนัออก 

ไดแ้ก่ จงัหวดัตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี   และสระแกว้   ตามรายละเอียด 

เง่ือนไข และขอ้กาํหนด ดงัปรากฏในเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

 

             

                                                                                     ประกาศ ณ วนัท่ี   ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                                              
                             (รองศาสตราจารย ์ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ) 

                           รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา  

                                                                                 ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
  



 

 

1.   คณะ /วทิยาลัย หลกัสูตร  สาขาวชิา   

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมคัรเขา้ศึกษาจาก 4 คณะ 1 วิทยาลยั      

คณะ / หลกัสูตร 
จาํนวนรับ 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ 

คณะวทิยาการจดัการ 

1. บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

2. บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ)           

3. บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

4. บริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

5. บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชีบริหาร) 

6. บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว) 

7. บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์) 

 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   

2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)   

3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)   

5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)   

6. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต)   

 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา 

1.    วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)                                         

2.    วิทยาศาสตรบณัฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3.    วิทยาศาสตรบณัฑิต  (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 

4.    วิทยาศาสตรบณัฑิต  (ฟิสิกส์) 

5.    วิทยาศาสตรบณัฑิต  (เคมี) 

6.   วิทยาศาสตรบณัฑิต  (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

1.    เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) 

 

20 

 

- 

วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ   

1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ)   

2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบติังานบนเรือ)   

3. วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)   

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 



 

2.  ประเภท / วชิาสอบ และเกณฑ์ในการคิดคะแนนรับเข้าศึกษา 

  ในการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะนาํคะแนนท่ีผูส้มคัรไดรั้บจากการเขา้สอบกบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสิน โดยมีเกณฑก์ารคิดคะแนนเขา้ศึกษาแยกออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มที่ 1  หลกัสูตรคณะวิทยาการจดัการ 7 สาขาวิชา  ดงัน้ี 

                1.  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน)                                     2.  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) 

                3.  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)                                        4.  บริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

                5.  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว)   6.  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชีบริหาร) 

                7.  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์) 

 ประเภทการสอบ / วชิาสอบ รหัส ค่าร้อยละ 

1.  GAT   

   1.1  ความถนดัทัว่ไป       85 60 

2.  PAT       

   2.1  P1  ความถนดัทางคณิตศาสตร์       71 40 

กลุ่มที่ 2   หลกัสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  6  สาขาวิชา  ดงัน้ี 

1.  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   

2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)   

3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)   

6. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต)   

ประเภทการสอบ / วชิาสอบ รหัส ค่าร้อยละ 

1.  GAT      25 

   1.1  ความถนดัทัว่ไป 85 ( 25 ) 

2.  PAT        75 

   2.1  P1  ความถนดัทางคณิตศาสตร์        71 ( 25 ) 

   2.2  P3  ความถนดัทางวิศวกรรมศาสตร์       73 ( 50 ) 

กลุ่มที่ 3  หลกัสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 6  สาขาวิชา  ดงัน้ี 

               1.  วิทยาศาสตรบณัฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)            

               2.  วิทยาศาสตรบณัฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 3.   วิทยาศาสตรบณัฑิต  (คณิตศาสตร์ประยกุต)์  

               4.   วิทยาศาสตรบณัฑิต  (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 

 5.    วิทยาศาสตรบณัฑิต  (ฟิสิกส์) 

 6.    วิทยาศาสตรบณัฑิต  (เคมี) 

 

 



 

ประเภทการสอบ / วชิาสอบ รหัส ค่าร้อยละ 

1.  GAT      20 

   1.1  ความถนดัทัว่ไป       85        ( 20 ) 

2.  PAT          80 

   2.1  P1  ความถนดัทางคณิตศาสตร์       71        ( 20 ) 

   2.2  P2  ความถนดัทางวิทยาศาสตร์        72        ( 60 ) 

กลุ่มที่ 4  หลกัสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1 สาขาวิชา  ดงัน้ี 

1.  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) 

ประเภทการสอบ / วชิาสอบ รหัส ค่าร้อยละ 

1.  GAT   

   1.1  ความถนดัทัว่ไป       85 60  

2.  PAT       

   2.1  P1  ความถนดัทางคณิตศาสตร์       71 40 

กลุ่มที่ 5  หลกัสูตรวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ  3  สาขาวิชา  ดงัน้ี 

1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ)  

2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบติังานบนเรือ))  

3. วิทยาศาสตรบณัฑิต  (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ) 

ประเภทการสอบ / วชิาสอบ รหัส ค่าร้อยละ 

1.  GAT      25 

   1.1  ความถนดัทัว่ไป 85 ( 25 ) 

2.  PAT        75 

   2.1  P2  ความถนดัทางวิทยาศาสตร์        72 ( 35 ) 

   2.2  P3  ความถนดัทางวิศวกรรมศาสตร์       73 ( 40 ) 

3.  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมัคร 

(1) เป็นผูท่ี้กาํลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  หรือชั้นปีสุดทา้ยของการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรอ่ืนท่ี

เทียบเท่าของ โรงเรียนมธัยมศึกษาหรือสถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษา ใน 8 จงัหวดัภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดั

ตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี   และสระแกว้    

(2) เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

(3) เป็นผูมี้สญัชาติไทย หากอายเุกิน 15 ปีบริบูรณ์ ตอ้งมีบตัรประจาํตวัประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างดา้วตอ้งมี  

         หลกัฐานการไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

4. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิาของผู้สมัคร  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทุกสาขาวชิา 

(1) ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมรวมตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)  

(2) เป็นนกัเรียนท่ีเรียนในสายวิทย ์– คณิต   

(3) ไม่มีความบกพร่องดา้นการมองเห็นสีของวตัถุ (ตาไม่บอดสี) และทางการไดย้ิน (หูไม่ตึง/หนวก) 



 

คณะวทิยาศาสตร์ศรีราชา ทุกสาขาวชิา 

(1) ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมรวมตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)  

(2) เป็นนกัเรียนท่ีเรียนในสายวิทย ์– คณิต   

 คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา 

(1) ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมรวมตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ตํ่ากวา่ 2.75  

(2) เป็นนกัเรียนท่ีเรียนในสายวิทย ์– คณิต และศิลป์ - คณิต มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่ม

คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากวา่ 2.50 

วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ 

(1) ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมรวมตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

(2) เป็นนกัเรียนท่ีเรียนในสายวิทย ์– คณิต 

      สาขาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัตงิานบนเรือ)  และสาขาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ 

(1) ไม่มีความบกพร่องดา้นการมองเห็นสีของวตัถุ (ตาไม่บอดสี) และทางการไดย้ิน (หูไม่ตึง/หนวก) 

(2) ผูส้าํเร็จ หรือผา่นการฝึกหลกัสูตรนกัศึกษาวิชาทหารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา จะไดรั้บการ      

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   

(3) ผูท่ี้มีสิทธ์ิสอบตอ้งส่งเอกสารต่างๆ ก่อนเขา้ทาํการทดสอบพลศึกษาและวา่ยนํ้า ดงัน้ี 

3.1   ผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดไว ้ท่ีตรวจโดยแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน

เท่านั้น  โดยใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกหวัขอ้ในทุกส่วนของแบบฟอร์ม  

 3.2   ใบรับรองและยินยอมของผูป้กครอง ใหเ้ขา้ทาํการทดสอบพลศึกษาและวา่ยนํ้า ท่ีกรอกขอ้มลูและลงนาม

สมบูรณ์ แลว้ 

 (4)  สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบติังานบนเรือ) และสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชาย    

        เท่านั้น 

5.  อตัราค่าสมัคร 

          ค่าสมคัรคนละ 300 บาท  (ไม่รวมค่าส่งไปรษณีย)์ 

6.  วธีิการสมัคร 

      มกีารดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดังนี ้

(1)   ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกตอ้งเขา้ไปกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นท่ี  http://www.src.ku.ac.th  แลว้พิมพ์

ใบสมคัร(วขศ.1) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 น้ิว 

      (2)   สถานศึกษารวบรวมใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารนาํส่งมหาวิทยาลยัฯ  หรือส่งดว้ยตนเองพร้อมเงินค่าสมคัร

คนละ 300  บาท ค่าสมคัรใหส่้งเป็น “ธนาณัต”ิ สัง่จ่ายไปรษณียป์ลายทาง “ปณจ.อ่าวอุดม อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี” ในนาม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา   โดยมหาวิทยาลยัฯ จะไม่คืนหลกัฐาน

และเงินค่าสมคัรไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  ส่งใบสมคัรพร้อมธนาณติัใหม้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี

ราชา ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง  ฝ่ายการศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา  เลขที่ 199 หมู่ 

6  ถนนสุขุมวทิ  ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230  ภายในวนัที่  1 เมษายน พ.ศ. 2557  โดย

มหาวิทยาลยัฯ จะถือเอาวนัท่ีประทบัตราไปรษณียต์น้ทางเป็นสาํคญั หากพน้กาํหนดจะถือวา่หมดสิทธ์ิการ

สมคัร  

 



 

 

7.  หลกัฐานประกอบใบสมัคร 

(1) ใบสมคัร (วขศ.1)  ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์  พร้อมติดรูปถ่ายในช่องท่ีกาํหนด รูปถ่ายหนา้ตรงไม่

สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตา  ขนาด 1.5 x 2 น้ิว  ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน 

(2) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ชุด โดยผูส้มคัรลงช่ือรับรองวา่เป็นสาํเนาอนัถกูตอ้งแลว้ 

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ชุด โดยผูส้มคัรลงช่ือรับรองวา่เป็นสาํเนาอนัถูกตอ้งแลว้ 

(4) ใบ  ปพ.๑:๔  (ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา)   

8.  เง่ือนไขการสมัครและรับเข้าศึกษา 

      (1)   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการคดัเลือกหรือรับเขา้ศึกษา หากตรวจพบวา่ ผูส้มคัร 

              ขาดคุณสมบติัหรือแสดงขอ้ความในการสมคัรหรือใชเ้อกสารหลกัฐานท่ีไม่สมบูรณ์หรือปกปิดหรือเป็น 

              เทจ็หรือมีการปลอมแปลง 

      (2)   ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1   

             จนสาํเร็จการศึกษาโดยไม่สามารถยา้ยไปเรียนท่ีวิทยาเขตอ่ืน ๆ ในสงักดั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(3) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาในวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ ไม่อนุญาตใหย้า้ยไปสงักดัสาขาวิชา

วิศวกรรมอ่ืน และจะตอ้งเขา้รับการฝึกระเบียบวินยั และแต่งเคร่ืองแบบตามท่ีวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 

กาํหนดตลอดระะยะเวลาในการศึกษาและการฝึกปฏิบติังานบนเรือเดินทะเล 

(4) ผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาจะตอ้งเขา้ไปยืนยนัสิทธ์ิในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ร่ิงเฮาส์ (Clearinghouse)  ตามประกาศ 

สอท.และถกูตดัสิทธ์ิในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)  ปีการศึกษา 2557  

(5) นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะตอ้งสอบ O-NET และยื่นสาํเนาคะแนน ในวนัมอบตวัเป็นนิสิต 

9.  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตศรีราชา  จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายแยกตามประเภทการรับเขา้

คณะ/สาขาวิชา  ดงัน้ี 

        คณะวทิยาการจดัการ  ทุกสาขาวิชาใน “อตัราเดยีวกนั”  ดงัน้ี 

    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                   18,000   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ      16,500   บาท 

คณะวทิยาการจดัการ (ภาคพเิศษ)  ทุกสาขาวิชาใน “อตัราเดยีวกนั”  ดงัน้ี 

    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                   24,900   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     23,700   บาท 

               คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ทุกสาขาวิชาใน “อตัราเดยีวกนั”  ดงัน้ี 

    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                   26,100   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 

               คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  (ภาคพเิศษ)   

                 -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                   37,200   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     35,900   บาท 

 คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา (ภาคปกต)ิ  ทุกสาขาวิชาใน “อตัราเดยีวกนั”  ดงัน้ี 

    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                   19,600   บาท 



 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     17,900   บาท 

 คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา (ภาคพเิศษ)  ทุกสาขาวิชาใน “อตัราเดยีวกนั”  ดงัน้ี 

    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                   30,600   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     28,600   บาท 

     วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ   

               สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 

   -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                  26,100   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ    25,000   บาท 

               สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบติังานบนเรือ)   

               สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 

   -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                   36,100   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ   35,000   บาท 

คณะเศรษฐศาสตร์  ทุกสาขาวิชาใน “อตัราเดยีวกนั”  ดงัน้ี 

    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                18,000   บาท 

    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ   16,500   บาท 

 หมายเหตุ  :   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ขอสงวนสิทธ์ิหากมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภายหลงั 

10.  การสอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

                  ผูส้นใจสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  ฝ่ายการศึกษา  สาํนกังานวิทยาเขตศรีราชา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230     

โทร. 0-3835-4580-4  ต่อ 2637  หรือ  http://www.src.ku.ac.th/ 

11.  ตารางปฏิทนิการรับเข้าศึกษา 

รายการ วนั เดอืน ปี สถานที่ / การดาํเนินการ 

รับสมัคร 

18 พฤศจิกายน 2556 

 ถึง  

31 มีนาคม 2557 

ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก ตอ้งเขา้ไปกรอก

ขอ้มลูใหค้รบถว้นท่ี  

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

ประกาศรายช่ือผู้สมัครทีม่ีคณุสมบัติตามกาํหนด 10 เมษายน 2557 ทาง website : http://src.ku.ac.th/ 

ผู้สมัครยนืยนัการเลอืกสาขา 10-18 เมษายน 2557 ทาง website : http://src.ku.ac.th/ 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

30 เมษายน 2557 

 

อาคาร 1 บริการวทิยาการ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 

ทาง website : http://src.ku.ac.th/ 

วนัสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศใหท้ราบ

ภายหลงั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตศรีราชา 

หมายเหตุ : ตารางปฏิทินอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://src.ku.ac.th/
http://src.ku.ac.th/
http://src.ku.ac.th/
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