นักเรียน ม.6 ปี การศึกษา 2557 ทีร่ ักทุกคน
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 งานแนะแนวจะจัดโครงการคลินิกแอดมิชชัน่ ขึ้น เพื่อให้คาปรึ กษาในการเลือกคณะ/
สาขาวิชาแก่นกั เรี ยน จึงขอแจ้งกาหนดการรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับทราบโดยทัว่ กันและจะได้ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ดังนี้
1. การรับ / การซื้อหนังสื อระเบียบการคัดเลือกและการสมัคร
1.1 การรับหนังสื อระเบียบการคัดเลือกฯ ทีีี ่ สงั่ ซื้อผ่านงานแนะแนว ให้นกั เรี ยนมารับในวันที่ขอรับ
บริ การให้คาปรึ กษาที่หอ้ งแนะแนว
1.2 การซื้อหนังสื อระเบียบการคัดเลือกฯ (สาหรับนักเรี ยนที่ไม่ได้สงั่ ซื้อผ่าน งานแนะแนว) ให้ไปซื้อได้
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรื อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรื อสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (อาคารทบวงมหาวิทยาลัยเก่า ถนนศรี อยุธยา) ตามวันเวลาที่ประกาศใน
www.cuas.or.th
1.3 วิธีสมัครและการชาระค่าสมัครตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร Admissions
ให้ดูรายละเอียดการสมัครใน www.cuas.or.th
2. วันเวลาสถานที่ในการบริ การให้คาปรึ กษา
วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องแนะแนว อาคารเก้าทศวรรษ
3. ระดับชั้นที่จะมารับบริ การให้คาปรึ กษา
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11, 6.13
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.12, 6.14
4. เอกสารที่จะต้องเตรี ยมนามาในวันมาขอรับคาปรึ กษา
4.1 หนังสื อระเบียบการคัดเลือกปี การศึกษา 2558 (รับในวันที่มาขอรับคาปรึ กษา เฉพาะคนที่สงั่ ซื้อกับครู )
4.2 ใบคะแนน GAT และ PAT ครั้งที่ 1 – 2 ที่สอบไว้
4.3 slip คะแนน O-NET ทุกวิชาที่สอบ
4.4 ใบ ปพ.1 (แสดง GPAX 6 ภาคเรี ยน)
4.5 ใบคะแนนสู งสุ ด-ต่าสุ ด ปี ที่ผา่ นมา (ใบสี ฟ้าของบัณฑิตแนะแนว)
5. ขั้นตอนการขอรับบริ การให้คาปรึ กษา
5.1 ลงทะเบียน (เซ็นชื่อในใบเซ็นชื่อ) ณ ห้องแนะแนว อาคารเก้าทศวรรษ
5.2 รับแบบฟอร์มการเลือกคณะ Admissions 1 และ Admissions 2 (ฉบับส่ งครู ) กรอกข้อมูลส่ วนตัวและ
คณะที่ตอ้ งการจะเลือก 10 คณะ ลงในแบบฟอร์ม Admissions 1
5.3 รับบัตรคิวในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์
5.4 ยืน่ บัตรคิวให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และคิดคะแนนด้วยตนเองตามคิวที่หอ้ งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 7
5.5 นาคะแนนที่ได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์มาพิจารณาเลือกคณะที่หอ้ งแนะแนว
5.6 กรอกข้อมูลอันดับของคณะ / สาขาวิชาที่เลือก 4 อันดับ ลงในแบบฟอร์มการเลือกคณะ Admissions 2
(ฉบับส่ งครู ) ด้วยดินสอ
5.7 รับบัตรคิวเพื่อขอรับบริ การให้คาปรึ กษา

5.8 นาใบเลือกคณะ Admissions 1 และ Admissions 2 ขอคาปรึ กษาจากวิทยากร (ตามคิว)
5.9 หลังจากการให้คาปรึ กษาพิจารณาร่ วมกันกับวิทยากรแล้วให้นาข้อมูลการเลือกคณะ 4 อันดับในใบ
Admissions 2 (ฉบับส่ งครู ) กรอกลงในใบ Admissions 3 (ฉบับนักเรี ยน) ซึ่งวิทยากรจะแจกให้
และส่ งใบ Admissions 1 , 2 ให้วิทยากร
5.10 นาใบ Admissions 3 (ฉบับนักเรี ยน) ไปใช้ประกอบการสมัครยืน่ คณะทาง Website : www.cuas.or.th ต่อไป

กาหนดการ 9 – 10 พฤษภาคม 2558
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารAdmissions 1-2 ในการเลือกคณะและสาขาวิชา
08.30 – 12.00 น. - คิดคะแนนที่หอ้ งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 7
- ขอรับคาปรึ กษาจากวิทยากร เพื่อพิจารณาตัดสิ นใจเลือกคณะและสาขาวิชา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ขอรับคาปรึ กษาจากวิทยากร เพื่อพิจารณาตัดสิ นใจเลือกคณะและสาขาวิชา (ต่อ)

ครู เพ็ญศรี วรภู
กิจกรรมแนะแนว ม.6

หมายเหตุ ขอความร่ วมมือนักเรี ยน ม.6 ทุกคน แต่งกายชุดนักเรี ยนในวันที่มาร่ วมกิจกรรมคลินิก
แอดมิชชัน่ ด้วย

