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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311
ขาวจากหนังสือพิมพมติชน
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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขายใบสมัครแอดมิสชั่นส5-23เม.ย.
สกอ.เผยปฏิทินรับสมัครคัดเลือกเขา"ม." สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต"ป.6" "4เม.ย.
เมื่อวันที่ 3 เมษายน นางอุทุมพร จามรมาน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
เปดเผยวา จากที่ สทศ.จัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจําป 2550 รอบพิเศษ หรือกลุม
สุดวิสัย และตกหลน วันที่ 29-30 มีนาคม ที่ผานมา ไดรับรายงานจากศูนยสอบตางๆ วาทุกอยางเรียบรอย แตที่ผิดคาดคือ
มีผูเขาสอบในทุกสนามเพียงครึ่งเดียวของผูสมัครทั้งหมด 750 คน คาดวาเนื่องจากสนามสอบไกลบาน เพราะสนามสอบ
นอย อยางภาคกลางจัดสนามสอบเพียง 1 แหง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มีผูสมัครสอบ 188
คน แตมาสอบเพียง 60 คน นอกจากนี้ บางคนสมัครไวกอน แตถึงวันจริงไมมาสอบ ทั้งนี้ เบื้องตนเห็นวาการจัดสอบครั้งนี้
ไมคุม เพราะตองเสียคาใชจายมาก
"คงตองทบทวน และดูวาในปหนาจะจัดสอบโอเน็ตสําหรับเด็กกลุมนี้อยางไร และถาจํานวนไมมากอาจตองจัด
สนามสอบเพียง 1 แหง เพื่อลดคาใชจาย สวนนักเรียนจะสะดวกในการเดินทางไปสอบหรือไมนั้น ตองตัดสินใจเอง สวน
การประกาศผลสอบเด็กกลุมนี้ จะดําเนินการภายหลังจากที่ประกาศผลสอบกลุมที่สอบปกติแลว สวนการประกาศผลสอบ
โอเน็ต ป.6 จะประกาศผลวันที่ 4 เมษายน และ ม.6 วันที่ 7 เมษายน ทั้งนี้ หลังจากประกาศผลสอบ ม.6 แลว จะเปดใหยื่น
คํารองขอดูกระดาษคําตอบ 3 วัน คือ วันที่ 7-9 เมษายน จากนั้นใหดูคะแนนไดตั้งแตวันที่ 9-11 เมษายน โดย สทศ.จะแจง
วัน และเวลาดูคะแนน ใหผูที่ยื่นคํารองทางเว็บไซต สทศ." นางอุทุมพรกลาว
นางอุทุมพรกลาวตอวา ทั้งนี้ นักเรียนสามารถดูคะแนนโอเน็ต ม.6 ไดทั้งหมด 21 ชองทาง ดังนี้ สทศ.,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มจธ., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มศก.) ทาพระ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
บริษัท เอเน็ต จํากัด http://www.anet.net.th, บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) http://www.csloxinfo.com,
บริษัท จัสมิน อินเทอรเน็ต จํากัด http://www.ji-net.com, บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) http://www.totixp.net/, บริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) http://www.cattelecom, บริษัท อินเตอรเน็ต โซลูชั่น แอนด เซอรวิสโพรวายเดอร
จํากัด http://www.isp-thailand.com, บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล จํากัด http://www.ksc.net, บริษัท เอ็นทีที คอม
มิวนิเคชั่นส จํากัด http://www.ntt.co.th, บริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จํากัด http://www.samarts.com, บริษัท ทรู
อินเทอรเน็ต จํากัด http://www.truecorp.co.th, บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) http://www.inet.co.th,
สมาคมผูใหบริการอินเทอรเน็ตไทย http://www.tispa.or.th และ Cell Center หมายเลข 0-2975-5599
นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา ในวันที่ 4 เมษายน เวลา 11.00 น.
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะแถลงขาวการประกาศผลการทดสอบทาง
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การศึกษาแหงชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับ
นิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส ประจําปการศึกษา 2551 ที่ สกอ.
รายงานขาวแจงวา สําหรับปฏิทินการรับสมัครแอดมิสชั่นส ประจําปการศึกษา 2551 มีดังนี้ จําหนายหนังสือ
ระเบียบการ วันที่ 5-23 เมษายน ที่ศูนยกรุงเทพมหานคร ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่อาคารจักร
พันธเพ็ญศิริ และ มจธ.และศูนยภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, มศก.วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวนการรับสมัคร จะรับสมัครที่ศูนยกรุงเทพฯ และศูนยภูมิภาค วันที่ 11-23 เมษายน ทาง
http://www.cuas.or.th และชําระคาสมัครผานทางธนาคาร และที่ทําการไปรษณียไทย
รายงานขาวแจงวา การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล วันที่ 11-25 เมษายน ทาง http://www.cuas.or.th
ผูสมัครยื่นคํารองขอแกไขขอมูลสวนตัว วันที่ 11-27 เมษายน 2550 ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5624 และ 0-23545598 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย วันที่ 15 พฤษภาคม ทาง http://www.cuas.or.th สอบ
สัมภาษณและตรวจรางกาย วันที่ 17-19 พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได และประกาศรายชื่อ วันที่
25 พฤษภาคม ทาง http://www.cuas.or.th
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