
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 
********************************** 

  ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ 
ในด้านกีฬา และสร้างความเป็นเลิศในระดับกีฬามหาวิทยาลัย จึงให้โอกาสนักกีฬาท่ีมีศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

คณะ สาขาวิชา และจํานวนท่ีรับเข้าศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2558 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับนักกีฬาท่ีมีศักยภาพสูงเข้าศึกษา             
รวม 28 คณะ จํานวนรับ 163 คน มีรายละเอียดคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 

1.  คณะเกษตร 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
1.1 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์     รหัส 011 
1.2 เคมีการเกษตร       รหัส 012 
1.3 คหกรรมศาสตร์       รหัส 013 
1.4 วิทยาศาสตร์เกษตร      รหัส 014 
1.5 เกษตรเขตร้อน       รหัส 015 

  2. คณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน 10 คน ในสาขาวิชา 
2.1 การเงิน (2 คน)       รหัส 021 
2.2 การจัดการ (2 คน)      รหัส 022 
2.3 การจัดการผลิต (2 คน)      รหัส 023 
2.4 การตลาด (2 คน)       รหัส 024 
2.5 บัญชี (ภาคปกติ) (2 คน)      รหัส 025 

  3. คณะประมง 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
3.1 ประมง        รหัส 031 

  4. คณะมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 4 คน ในสาขาวิชา 
4.1 ปรัชญาและศาสนา (1 คน)     รหัส 041 
4.2 ภาษาไทย (2 คน)       รหัส 042 
4.3 วรรณคดีไทย (1 คน)      รหัส 043 

  5. คณะวนศาสตร์ 
จํานวน 3 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
5.1 วนศาสตร์ (3 คน)       รหัส 051 

  6. คณะวิทยาศาสตร์  
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)    รหัส 060 
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  7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)    รหัส 070 

  8. คณะศึกษาศาสตร์ 
จํานวน 18 คน ในสาขาวิชา 
8.1 พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (15 คน)     รหัส 081 
8.2 สุขศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)  
      (หลักสูตร 5 ปี) (3 คน)      รหัส 082 

  9. คณะเศรษฐศาสตร์ 
จํานวน 4 คน ในสาขาวิชา 
9.1 เศรษฐศาสตร์ (1 คน)      รหัส 091 
9.2 เศรษฐศาสตร์เกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน) รหัส 092 
9.3 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน) รหัส 093 
9.4 ธุรกิจการเกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน)  รหัส 094 

  10. คณะสังคมศาสตร์ 
จํานวน 6 คน ในสาขาวิชา 
10.1 จิตวิทยา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน)  รหัส 101 
10.2 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (2 คน)   รหัส 102 
10.3 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (1 คน)    รหัส 103 
10.4 นิติศาสตร์ (2 คน)      รหัส 104 

  11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)   รหัส 110 

  12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
12.1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 คน)     รหัส 121 
12.2 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 คน)    รหัส 122 

  13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)   รหัส 130 

  14. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
14.1 เทคนิคการสัตวแพทย์ (1 คน)     รหัส 141 
14.2 การพยาบาลสัตว์ (1 คน)     รหัส 142 

15. คณะสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา  
15.1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     รหัส 151 

16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) จํานวน 19 คน ในสาขาวิชา 
16.1 ภาษาอังกฤษ (1 คน)      รหัส 161 
16.2 ฟิสิกส์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน)   รหัส 162 
16.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน) รหัส 163 
16.4 เคมี (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน)   รหัส 164 
16.5 การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว (ภาคปกติ) (5 คน)  รหัส 166 
16.6 การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ) (10 คน) รหัส 167 
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  17. คณะเกษตร กําแพงแสน (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
17.1 เกษตรศาสตร์       รหัส 171 

  18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
จํานวน 1 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
18.1 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (1 คน)    รหัส 181 

  19. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) จํานวน 5 คน ในสาขาวิชา 
19.1 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) 
(หลักสูตร 4 ปี) (1 คน)      รหัส 191 
19.2 พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (2 คน)   รหัส 192 
19.3 ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (1 คน)   รหัส 193 
19.4 คณิตศาสตร์ศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)  
        (หลักสูตร 5 ปี) (1 คน)     รหัส 194 

  20. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
จํานวน 5 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)   รหัส 200 

  21. คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) 
จํานวน 7 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ – คณิต และแผนคณิต) ในสาขาวิชา 
21.1 การเงินและการลงทุน (1 คน)     รหัส 211 
21.2 การจัดการ (1 คน)      รหัส 212 
21.3 การตลาด (1 คน)      รหัส 213 
21.4 ธุรกิจระหว่างประเทศ (1 คน)     รหัส 214 
21.5 การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว (1 คน)    รหัส 215 
21.6 การบัญชีบริหาร (1 คน)     รหัส 216 
21.7 การจัดการโลจิสติกส์ (1 คน)     รหัส 217 

  22. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
จํานวน 5 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
22.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)     รหัส 221 
22.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 คน)     รหัส 222 
22.3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (1 คน)    รหัส 223 

  23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
จํานวน 12 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
23.1 วิศวกรรมเครื่องกล (2 คน)     รหัส 231 
23.2 วิศวกรรมอุตสาหการ (2 คน)     รหัส 232 
23.3 วิศวกรรมไฟฟ้า  (2 คน)     รหัส 233 
23.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2 คน)     รหัส 234 
23.5 วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต (2 คน)    รหัส 235 
23.6 วิศวกรรมโยธา (2 คน)      รหัส 236 

  24. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จํานวน 2 คน ในสาขาวิชา    
24.1 เศรษฐศาสตร์       รหัส 241 
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  25. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) 
     จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) 
     1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 

       25.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) (1 คน) 
      (รับเฉพาะเพศชาย)      รหัส 251 
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา 
       25.2 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ (1 คน) (เฉพาะเพศชาย)   รหัส 252 

26. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 
จํานวน 8 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
26.1 ทรัพยากรเกษตร      รหัส 261 
26.2 เทคโนโลยีการอาหาร      รหัส 262 
26.3 สัตวศาสตร์       รหัส 263 
26.4 ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)     รหัส 264 

  27. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 
จํานวน 12 คน (เฉพาะกีฬาประเภทบุคคล) (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) 
ในสาขาวิชา 
27.1 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (2 คน)    รหัส 271 
27.2 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (2 คน)    รหัส 272 
27.3 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (2 คน)    รหัส 273 
27.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 คน)     รหัส 274 
27.5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)     รหัส 275 
27.6 เคมีประยุกต์ (2 คน)      รหัส 276 

  28. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 
จํานวน 17 คน ในสาขาวิชา 
28.1 การจัดการ (2 คน) 

(เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต ศิลป์ - คํานวณ)   รหัส 281 
28.2 การบัญชี (2 คน) 

(เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต ศิลป์ - คํานวณ)   รหัส 282 
28.3 การตลาด (2 คน) 

(เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต ศิลป์ - คํานวณ)   รหัส 283 
28.4 การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว (5 คน) 

(เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์–คณิต ศิลป์–คํานวณ ศิลป์-ภาษา) รหัส 284 
28.5 ภาษาอังกฤษ (2 คน) 

(เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต ศิลป์ - คํานวณ)   รหัส 285 
28.6 การเงิน (2 คน) (เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต ศิลป์ - คํานวณ) รหัส 286 
28.7 นิติศาสตร์ (2 คน) (ทุกแผนการศึกษา)    รหัส 287 
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คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 
3. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

3.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 
3.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 

4. มีความประพฤติดี มีความขยันหม่ันเพียร มีวินัย และยังฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
5. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
5.1 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันลหุโทษ 
5.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
5.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

5.4  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย 
6. ต้องเป็นนักกีฬา ดังต่อไปนี้ 

6.1 กีฬาฟุตบอล 
6.2 กีฬาวอลเลย์บอล/วอลเลย์บอลชายหาด 
6.3 กีฬาบาสเกตบอล 
6.4 กีฬารักบ้ีฟุตบอล 
6.5 กีฬาตะกร้อ 
6.6 กีฬายูโด 
6.7 กีฬายิงปืน 
6.8 กีฬาแบดมินตัน 
6.9 กีฬาเทควันโด 
6.10 กีฬาทางน้ํา (ว่ายน้ําและโปโลน้ํา) 
6.11 กีฬาเรือพาย 
6.12 กีฬาเทนนิส 
6.13 กีฬาดาบสากล 
6.14 กีฬากรีฑา 
6.15 กีฬาคาราเต้-โด 
6.16 กีฬาเทเบิลเทนนิส 
6.17 กีฬากอล์ฟ 
6.18 กีฬาโบว์ลิ่ง 
6.19 กีฬาลีลาศ 
6.20 กีฬาเปตอง 
6.21 กีฬามวย (มวยไทยและมวยสากล) 
6.22 กีฬาซอฟท์บอลและเบสบอล 
6.23 กีฬาหมากล้อม 
6.24 กีฬาหมากกระดาน 
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6.25 กีฬาครอสเวิร์ด 
6.26 กีฬายิงธนู 
6.27 กีฬาข่ีม้า 
6.28 กีฬาฮอกก้ี 
6.29 กีฬาแฮนด์บอล 
6.30 กีฬาบริดจ์ 
6.31 กีฬาฟุตซอล 
 

การขอรับและย่ืนใบสมัคร 
 ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบใบสมัคร ได้ท่ีสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2942-8772-3 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 
(เว้นวันหยุดราชการ) 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมท้ังติดรูปถ่ายในช่องท่ีกําหนด 
2. หลักฐานรับรองการศึกษา จํานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือผู้ท่ีสอบเทียบได้แล้วให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1) 
ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด 

2.2 ผู้ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายต้ังแต่ภาคแรก จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองประวัติผลงานการแข่งขันในฐานะทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย 
โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสมาคมกีฬา              
(ฉบับจริง พร้อมสําเนา) (ผลงานก่อน พ.ศ.2555 นํามาใช้ในการสมัครไม่ได้) 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ีรับรองสําเนาอันถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
 

วิธีการเลือกคณะหรือสาขาวิชา 
 ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ได้ไม่เกิน 5 คณะ หรือสาขาวิชา ตามลําดับความต้องการ
ก่อนหลัง 
 

การคัดเลือกเข้าศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557  ณ สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. สอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 5 มกราคม 2558  ณ สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัว 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันท่ี 7 มกราคม 2558 
2. รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมทําสัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมชําระเงินเทอมต้น 

ในวันท่ี   12 – 13 มกราคม 2558 
 การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 ถือว่าเป็นท่ีสิ้นสุด 
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เง่ือนไขการเข้าศึกษา 
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจพบ

ภายหลังว่าข้อความท่ีเขียนลงในใบสมัคร หลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัคร หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความเท็จหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะคัดชื่อออกจาก
การมีสถานภาพเป็นนิสิตทันที 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะส่งชื่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือตัดชื่อออกจากการ
สอบคัดเลือกของส่วนกลาง 

4. ผู้ท่ีมารายงานตัวมีสถานภาพเป็นนิสิตแล้ว ต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 

 

สิทธิท่ีจะได้รับ 
1. ขณะท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญใดเหรียญ

หนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรือได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

2. ขณะท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าแข่งขันกีฬาท่ีไม่เป็นไปตามข้อ 1 จะได้รับการยกเว้นค่า
บํารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ในปีการศึกษาถัดไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตท่ีมีผลงานดีเด่นด้านกีฬา 

3. นิสิตท่ีเข้าโครงการนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
      
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  ธันวาคม พ.ศ.  2557 
 
 
      
          (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
       


