โครงกำรส่งเสริมนักเรียนทีม่ คี ุณธรรมและจริยธรรม (TCAS รอบที่ 1) วิทยำเขตศรีรำชำ
ลำดับ

คณะ
1 วิทยาการจัดการ
2 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
4 พาณิชยนาวีนานาชาติ

จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
14 1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก
2. สาเนาการบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การมี
16 จิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนหรือสังคม
3. คัดเลือกโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัด
ชลบุรี
18
4. ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา
หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7
และมหาวิทยาลัยฯ

5 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

22

รวมจานวนรับ

77

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. แผนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
2. GPA = 3.00

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาเขตศรีราชา
https://offic.src.ku.ac.th
1. แผนวิทย์-คณิต ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 038 354 580 ต่อ 2631
แผนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
2. GPA = 2.50
1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPA = 3.00
1. แผนวิทย์-คณิต ยกเว้นสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
รับวิทย์ทกุ สาย
2. GPA = 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
2. GPA = 3.00

โครงกำรควำมรู้คู่คุณธรรมสร้ำงผู้นำเยำวชน (TCAS รอบที่ 1) วิทยำเขตศรีรำชำ
ลำดับ

คณะ
1 วิทยาการจัดการ
2 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
28 1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา จานวน 23 ชุมชน
16 2. สาเนาการบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา การ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม
3. ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา
หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. แผนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
2. GPA = 3.00
1. แผนวิทย์-คณิต ยกเว้นสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนวิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ
2. GPA = 3.00

3 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

18

1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPA = 3.00

4 พาณิชยนาวีนานาชาติ

4

1. แผนวิทย์-คณิต ยกเว้นสาขาวิชาการ
ขนส่งทางทะเล รับวิทย์ทกุ สาย
2. GPA = 3.00

5 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

4

1. แผนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
2. GPA = 3.00

รวมจานวนรับ

70

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาเขตศรีราชา
https://offic.src.ku.ac.th
038 354 580 ต่อ 2631

โครงกำร โควตำพิเศษคณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ (TCAS รอบที่ 1) วิทยำเขตศรีรำชำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ

สำขำวิชำ
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบตั ิงานบนเรือ)
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
การขนส่งทางทะเล

จำนวนรับ
2
5
10
5

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลาน
ของบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในด้านกิจการ
พาณิชย์นาวี ด้านการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือ
สร้างเรือ และการประมงในทะเล

เกณฑ์กำรคัดเลือก
สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
1. แผนวิทย์-คณิต ยกเว้น
วิทยาเขตศรีราชา
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล รับ https://offic.src.ku.ac.th
วิทย์ทกุ สาย
038 354 580 ต่อ 2631
2. GPA = 2.50

วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบตั ิงานบนเรือ)
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
การขนส่งทางทะเล
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบตั ิงานบนเรือ)
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
การขนส่งทางทะเล
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

3
10
40
20
10
10
20
10
3

ต้องมีหนังสือน้าส่งโครงการช้างเผือก

1. แผนวิทย์-คณิต ยกเว้น
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล รับ
วิทย์ทกุ สาย
2. GPA = 3.00

รวมจ้านวนรับ

1. แผนวิทย์-คณิต ยกเว้น
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล รับ
วิทย์ทกุ สาย
2. GPA = 3.50
เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 3
1. แผนวิทย์-คณิต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี 2. GPA = 3.00
ยะลา นราธิวาส)

148

หมำยเหตุ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จะต้องเป็นผู้ทสี่ ามารถว่ายน้้าได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จะต้องเข้ารับการทดสอบพลศึกษาและว่ายน้้า
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ตาไม่บอดสี, การได้ยินปกติ (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ, โรคลมชัก, วัณโรค,
กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง เป็นต้น

