ประกาศ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
............................
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
1 สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจุจักร กรุงเทพมหานคร
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัจจุบัน
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 แล้ว
2.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.5 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบั ติตามระเบี ยบข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยที่มีอยู่แล้ ว หรือที่จะ มีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
2.6 ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็ นนั กเรี ย นที่ศึกษาจากโรงเรี ยนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ( จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา
ได้แก่ อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)
4.คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ และจานวนรับจาแนกตามสาขา
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาประมง

จานวนรับ (คน)
5

5. วิธีการคัดเลือก /เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 ผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลคะแนนต้องไม่
หมดอายุภายในวันรับสมัคร (ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559 หรือ ครั้งที่ 1/2560)

-25.1.1 คะแนน GAT (ความถนัดทั่วไป)
5.1.2 คะแนน PAT 1 (71 คณิตศาสตร์)
5.1.3 คะแนน PAT 2 (72 วิทยาศาสตร์)
5.2 สอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ
6. การรับสมัคร
6.1 วิธีการสมัคร / ขั้นตอนการสมัคร
6.1.1 ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วยตาม ตามข้อ 6.3 แลผู้สมัคร
ช าระค่าธรรมเนี ย มการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ นาคารทหารไทย จากั ด
(มหาชน) ใบนาฝากตามเอกสารแนบ
6.1.2 ผู้สมัครส่งเอกสารด้วยตนเองที่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ คณะประมงจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันที่สมัคร ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
งานบริการการศึกษา คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
6.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560
6.3 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
6.3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ และรูปถ่ายมัธยมศึกษาปีที่ 6
ไม่เกิน 2 ปี จานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อนามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย
6.3.2 ผลคะแนนการสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) PAT 1 (71 คณิตศาสตร์) PAT 2
(72 วิทยาศาสตร์)
6.3.3 สาเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องระบุคะแนนเฉลี่สะสมไว้ด้วย จานวน 1 ชุด
6.3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัคร จานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.3.5 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.3.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา จานวน 1
ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตให้ใช้ใบมรณะบัตรแทน หรือถ้าหากอยู่กับ
ผู้ปกครองให้แบบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาด้วย
6.3.7 ใบนาฝากการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
7. ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
กาหนดการ
วัน เดือน ปี / เวลา
รับสมัคร
14-28 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ /website
งานบริการการศึกษา คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

-3กาหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

วัน เดือน ปี / เวลา
7 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
เวลา 10.00-11.30 น.

รายงานตัว/ยืนยันการเข้าศึกษา

14 มีนาคม 2560
เวลา 11.30-12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house

24 มีนาคม 2560
25-28 เมษายน 2560

สถานที่ /website
คณะประมง/www.fish.ku.ac.th
หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
ถนนราชดาเนินนอก อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
ถนนราชดาเนินนอก อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
คณะประมง/www.fish.ku.ac.th
www.cuas.or.th

8. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา/การยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาใน
ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house ทาง Website ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่
www.cuas.or.th โดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะส่งรหัสยืนยันตัวบุคคลทาง E-mail ของ
ผู้สมัคร
9. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
9.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามโครงการนี้ เมื่อศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ
9.2 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจพบว่า
ข้อความที่เขียนลงในเอกสารชุดใบสมัคร หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครและการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นความเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะตัดสิทธิ์ผลการคัดเลือกที่ได้นั้นและไม่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ หรือหากตรวจพบภายหลัง แม้ว่าผู้สมัครจะได้รับ
คัดเลื อ กเข้า เป็ น นิ สิ ตและกาลั ง ศึก ษาอยู่ใ นมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ใ นชั้ นปี ใดก็ ตาม มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์จะคัดชื่อออกจากการมีสถานภาพเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์)
คณบดีคณะประมง

ใบสมัคร
โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาหรับนักเรียนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (โควตา ศอ.บต.)
ประจาปีการศึกษา 2560

รูปถ่าย

1. ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร  นาย  นางสาว …………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………
เพศ ............……. วันเดือนปีเกิด วันที่ .................... เดือน ...................................................................... พ.ศ. ...................................... อายุ …………..…………..… ปี
เชื้อชาติ ………………………… สัญชาติ .…..…………… ศาสนา ................................... เกิดภูมิลาเนาระบุจังหวัด ...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้สมัคร …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...
E-mail ผู้สมัคร ........................................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
จังหวัดที่ออกบัตร …………………………….…………..……………………..
2. ที่อยู่ที่จะติดต่อได้สะดวกระหว่างสมัครและรอฟังผล
บ้านเลขที…่ ……….……………………………………………………………………….....………….…….หมู่ที่…………ซอย….………..………..………………ถนน…………………….…………………………..……
ตาบล/แขวง…………………..…………….……………………………………..………………………….อาเภอ/เขต……………………….…………………..…………………..……………………………………………
จังหวัด……………………………………..…………….……………………รหัสไปรษณีย์……………………..………………โทรศัพท์ (………..)……………………………………………………….………………
รหัส

3. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………….…………………
จังหวัด……………………………………..…………….……………………รหัสไปรษณีย์……………………..………………โทรศัพท์ (………..)……………………………………………………….………………
รหัส

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ .........................................................
4. ชื่อ – นามสกุลบิดา…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… เชื้อชาติ……………………….………….……
สัญชาติ……………….…………….……. ศาสนา ……………………….…………อาชีพ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์มือถือบิดา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของบิดา
จังหวัดที่ออกบัตร …………………………..…….…………..……………………..
5. ชื่อ – นามสกุลมารดา…………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… เชื้อชาติ……………………….…………..
สัญชาติ……………….…………….……. ศาสนา ……………………….…………อาชีพ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์มือถือมารดา. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของมารดา
จังหวัดที่ออกบัตร …………………………….………………...……………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการสมัครเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาส
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสาร เป็นความจริงทุก
ประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือฝ่าฝืนระเบียบการสมัครดังกล่าว หรือข้อความที่ระบุนั้นไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เกี่ยวกับการเข้าศึกษา หรือสิทธิ์ที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงชื่อ………………………………………………………….……………………ผู้สมัคร
วันที…่ ….……………เดือน…………………..……………….………………พ.ศ. ………………….

หมายเหตุ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560

สาหรับธนาคาร

คณะประมง

มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
สาขาผู ้รับฝาก ..............................วันที/่ Date ......................................

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900

่ โครงการ/ชือ
่ ผู ้ฝาก/ชือ
่ คูค
1.ชือ
่ ้า : โควตา ศอ.บต.
ธนาคารทหารไทย Comp. Code : 2558

2.รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1)

0 1

0

2

0

1 0 0

1

0

3.เลขประจาตัวประชาชน
4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได ้ (Ref. No.2)
หมายเลขเช็ ค
Cheque No.

เช็ คลงว ันที่
Date

่ ธนาคาร / สาขา
ชือ
Bank / Branch

1

0

1

จานวนเงิน
Amount (Baht)

เงินสด
โปรดเขียนจานวนเงินเป็ นตัวหนั งสือ / Please write amount in words

Cash

หมายเหตุ - กรณีชาระด ้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการชาระมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้
- ธนาคารจะรับเช็คทีอ
่ ยูใ่ นสานั กหักบัญชีเดียวกันเท่านัน
้
รหัส

ประเภทการฝากเงิน

101 การนาฝากเงินสด

107

รายได ้ค่าปรับ

102 รายได ้จากการขายใบสมัคร

108

รายได ้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเข ้าทางาน

103 รายได ้จากการให ้บริการวิชาการ (ทีไ่ ม่ใช่โครงการพัฒนา
วิชาการ)
104 รายได ้ค่าเช่า

109

รายได ้อืน
่ ๆ (นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น)

201

เงินรับฝาก เช่น เงินค้าประกัน, เงินมัดจาซอง

105 รายได ้จากการรับบริจาค

202

คืนเงินเหลือจ่าย

รหัส

รหัสรายได้ (Ref. No.2)

ประเภทการฝากเงิน

106 รายได ้ดอกเบีย
้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน

%

ผู ้รับเงิน / Collector

่ ผู ้นาฝาก
ชือ

…………….................................................... โทรศัพท์......................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผู ้ชาระเงิน

คณะประมง

มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
สาขาผู ้รับฝาก ..............................วันที/่ Date .........................

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900

่ โครงการ/ชือ
่ ผู ้ฝาก/ชือ
่ คูค
1.ชือ
่ ้า : โควตา ศอ.บต.

ธนาคารทหารไทย Comp. Code : 2558

2.รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1)

0 1

0

1

1

2

0

1 0 0

1

3.เลขประจาตัวประชาชน
4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได ้ (Ref. No.2)
หมายเลขเช็ ค
Cheque No.

่ ธนาคาร / สาขา
ชือ
Bank / Branch

เช็ คลงว ันที่
Date

0

จานวนเงิน
Amount (Baht)

เงินสด
โปรดเขียนจานวนเงินเป็ นตัวหนั งสือ / Please write amount in words

Cash

หมายเหตุ - กรณีชาระด ้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการชาระมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้
- ธนาคารจะรับเช็คทีอ
่ ยูใ่ นสานั กหักบัญชีเดียวกันเท่านัน
้

รหัสรายได้ (Ref. No.2)

รหัส
ประเภทการฝากเงิน
101 การนาฝากเงินสด

รหัส
107

ประเภทการฝากเงิน
รายได ้ค่าปรับ

102 รายได ้จากการขายใบสมัคร

108

รายได ้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเข ้าทางาน

103 รายได ้จากการให ้บริการวิชาการ (ทีไ่ ม่ใช่โครงการพัฒนา
วิชาการ)
104 รายได ้ค่าเช่า

109

รายได ้อืน
่ ๆ (นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น)

201

เงินรับฝาก เช่น เงินค้าประกัน, เงินมัดจาซอง

105 รายได ้จากการรับบริจาค

202

คืนเงินเหลือจ่าย

106 รายได ้ดอกเบีย
้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน

ผู ้รับเงิน / Collector

่ ผู ้นาฝาก
ชือ

…………….................................................... โทรศัพท์......................................

หมายเหตุ

(1) ชื่ อโครงการ/ชื่ อหน่ วยงาน/ชื่ อคู่ค้า
กรณี นาฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่ม2 (เช่น การฝึ กอบรม)

ให้ระบุชื่อโครงการพัฒนาวิชาการ

กรณี หน่วยงานนาฝากเงินสด/เช็คที่รับประจาวัน

ให้ระบุชื่อหน่วยงาน

กรณี คู่คา้ / นาฝากด้วยตนเอง/หรื อผูน้ าฝากแทน

ให้ระบุชื่อคู่คา้ ตามสัญญา

(2).รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1)

ให้ระบุรหัส ภาควิชา/โครงการพิเศษ โดย B แทนด้วย 01 เช่น B01010010 ให้ระบุ 0101010010

(3) เลขประจาตัวประชาชน

ไม่ตอ้ งระบุ

4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได้ (Ref. No.2)
กรณี นาฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่ม2 (เช่น การฝึ กอบรม) ให้ระบุรหัสโครงการพัฒนาวิชาการ(เลขระเบียนโครงการ) โดย B แทนด้วย 01 เช่น B0101/00029/58 ให้ระบุ 0101010002958

กรณี หน่วยงานนาฝากเงินสด/เช็คที่รับประจาวัน

ให้ระบุ การนาฝาก เป็ น 101

กรณี ผูน้ าฝาก นาฝากด้วยตนเอง/ผูฝ้ ากแทน

ให้ระบุ รหัสรายได้ ตามที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ ม

0

