
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2561 
********************************** 

  ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ 
ในด้านกีฬา และสร้างความเป็นเลิศในระดับกีฬามหาวิทยาลัย จึงให้โอกาสนักกีฬาท่ีมีศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกําหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2561 ดังนี ้
 

คณะ สาขาวิชา และจํานวนท่ีรับเข้าศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับนักกีฬาท่ีมีศักยภาพสูงเข้าศึกษา             
รวม 28 คณะ จํานวนรับ 134 คน มีรายละเอียดคณะและสาขาวิชา ดังนี ้

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

  2. คณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน 8 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 

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

  4. คณะมนุษยศาสตร ์
จํานวน 3 คน ในสาขาวิชา 
4.1 ปรัชญาและศาสนา (1 คน)     รหัส 041 
4.2 ภาษาไทย (2 คน)       รหัส 042 

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

  6. คณะวิทยาศาสตร ์ 
จํานวน 1 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)     
6.1 วิทยาการคอมพิวเตอร ์      รหัส 061 
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  7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)    รหัส 070 

  8. คณะศึกษาศาสตร ์
จํานวน 13 คน ในสาขาวิชา 
8.1 พลศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี  
(ต้องมีผลคะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู (10 คน)  รหัส 081 
8.2 สุขศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)  (หลักสูตร 5 ป)ี  
(ต้องมีผลคะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู (3 คน)  รหัส 082 

  9. คณะเศรษฐศาสตร ์
จํานวน 5 คน ในสาขาวิชา 
9.1 เศรษฐศาสตร์ (1 คน)      รหัส 091 
9.2 เศรษฐศาสตร์เกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (2 คน) รหัส 092 
9.3 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน) รหัส 093 
9.4 ธุรกิจการเกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) (1 คน)  รหัส 094 

  10. คณะสังคมศาสตร ์
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. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต)   รหัส 110 

  12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จํานวน 3 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
12.1 สถาปัตยกรรม (1 คน)      รหัส 121 
12.2 ภูมิสถาปัตยกรรม (1 คน)     รหัส 122 
12.3 นวัตกรรมอาคาร (1 คน)     รหัส 123 

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

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

15. คณะสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา  
15.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    รหัส 151 

16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) จํานวน 4 คน ในสาขาวิชา 
16.1 นวัตกรรมการท่องเท่ียว (2 คน)     รหัส 161 
16.2 การจัดการธุรกิจการบิน (1 คน)     รหัส 162 
16.3 การโรงแรมและภัตตาคาร (1 คน)    รหัส 163 

  17. คณะเกษตร กําแพงแสน (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
17.1 เกษตรศาสตร ์      รหัส 171 
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  18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
จํานวน 3 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
18.1 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (1 คน)    รหัส 181 
18.2 วิศวกรรมโยธา (2 คน)       รหัส 182 

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

  20. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกําแพงแสน) จํานวน 4 คน(เฉพาะนักเรียนแผน วิทย-์คณิต) 
20.1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย(2 คน)  รหัส 201 
20.2 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย(ภาคพิเศษ)(2 คน) รหัส  202 

  21. คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) 
จํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ – คณิต และแผนคณิต) ในสาขาวิชา 
21.1 การเงินและการลงทุน       รหัส 211 
21.2 การจัดการ        รหัส 212 
21.3 การตลาด        รหัส 213 
21.4 ธุรกิจระหว่างประเทศ       รหัส 214 
21.5 การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว     รหัส 215 
21.6 การบัญชีบริหาร       รหัส 216 
21.7 การจัดการโลจิสติกส์       รหัส 217 

  22. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
จํานวน 4 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
22.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)     รหัส 221 
22.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 คน)     รหัส 222 
22.3 เคมี (1 คน)       รหัส  223 

  23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
จํานวน 12 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
23.1 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (2 คน)   รหัส 231 
23.2 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (2 คน)    รหัส 232 
23.3 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2 คน)   รหัส 233 
23.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์(2 คน)  รหัส 234 
23.5 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (2 คน)   รหัส 235 
23.6 วิศวกรรมโยธา (2 คน)      รหัส 236 
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24. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จํานวน 2 คน ในสาขาวิชา    
24.1 เศรษฐศาสตร ์      รหัส 241 

  25. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (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) (รับเฉพาะเพศชาย)  รหัส 252 

26. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 
จํานวน 8 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์ - คณิต) ในสาขาวิชา 
26.1 ทรัพยากรเกษตร (3 คน)     รหัส 261 
26.2 เทคโนโลยีการอาหาร (1 คน)     รหัส 262 
26.3 สัตวศาสตร ์(1 คน)      รหัส 263 
26.4 ประมง (2 คน)      รหัส 264 
26.5 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (1 คน)   รหัส 265 

  27. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 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) 

(เฉพาะนักเรียนแผนวิทย–์คณิต ศิลป–์คํานวณ ศิลป-์ภาษา) รหัส 284 
28.5 ภาษาอังกฤษ (1 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 
28.8 รัฐประศาสนศาสตร์ (1 คน)     รหัส 288 

       
 



- 5 -   
 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สําหรับ
ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรีบยสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. ไม่เป็นผู้ ท่ี มีความประพฤติเสียหาย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีต่อไป โดย
เคร่งครัดทุกประการ 

6. มีความประพฤติดี มีความขยันหม่ันเพียร มีวินัยและยังฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
7. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดอันลหุโทษ 
8. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย 
9. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

9.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 
9.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 

10.  ต้องเป็นนักกีฬา ดังต่อไปนี ้
10.1 กีฬาฟุตบอล 
10.2 กีฬาวอลเลย์บอล/วอลเลย์บอลชายหาด 
10.3 กีฬาบาสเกตบอล 
10.4 กีฬารักบี้ฟุตบอล 
10.5 กีฬาตะกร้อ 
10.6 กีฬายูโด 
10.7 กีฬายิงปืน 
10.8 กีฬาแบดมินตัน 
10.9 กีฬาเทควันโด 
10.10 กีฬาทางน้ํา (ว่ายน้ําและโปโลน้ํา) 
10.11 กีฬาเรือพาย 
10.12 กีฬาเทนนิส 
10.13 กีฬาดาบสากล 
10.14 กีฬากรีฑา 
10.15 กีฬาคาราเต-้โด 
10.16 กีฬาเทเบิลเทนนิส 
10.17 กีฬากอล์ฟ 
10.18 กีฬาโบว์ลิ่ง 
10.19 กีฬาลีลาศ 
10.20 กีฬาเปตอง 
10.21 กีฬามวย (มวยไทยและมวยสากล) 
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10.22 กีฬาซอฟท์บอลและเบสบอล 
10.23 กีฬาหมากล้อม 
10.24 กีฬาหมากกระดาน 
10.25 กีฬาครอสเวิร์ด 
10.26 กีฬายิงธน ู
10.27 กีฬาฮอกก้ี 
10.28 กีฬาแฮนด์บอล 
10.29 กีฬาบริดจ ์
10.30 กีฬาฟุตซอล 
 

การรับสมัครและข้ันตอนการสมัคร 
 1. ตรวจหลักฐานประกอบก่อนการสมัคร ในวันท่ี 25 – 29 กันยายน 2560 (ตามวันและเวลาราชการ)  

1.1  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน (ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 
1.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
1.3  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
1.4 หลักฐานรับรองการศึกษา จํานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี ้

1.4.1 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือผู้ท่ีสอบเทียบได้แล้วให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา   
(ปพ. 1) ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 

1.4.2 ผู้ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ภาคแรก จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดย
ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม จํานวน 1 ฉบับ 

1.5 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองประวัติผลงานการแข่งขันตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชน
ทีมชาติไทย โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสมาคม
กีฬา (ฉบับจริง พร้อมสําเนาลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) (เป็นผลงานระหว่างปี 2557 - 
2560) 

 

หมายเหตุ นําหลักฐานประกอบการสมัครมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสมัคร ได้ท่ีสํานักการกีฬา ชั้น 2     
ห้องฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตามวันและเวลาดังกล่าว (ติดต่อสอบถาม 02-9428772-3 ต่อ 
126 
  

 2. การรับสมัคร 
  2.1 รับสมัครผ่านระบบ Online ทาง www.admission.ku.ac.th วันท่ี 10 - 30 ตุลาคม 2560 
   เปิดระบบรับสมัคร วันท่ี 10 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น. 
   ปิดระบบสมัคร  วันท่ี 30 ตุลาคม 2560  เวลา 20.00 น.  
 3. ชําระเงนิค่าสมัคร วันท่ี 10 – 31 ตุลาคม 2560 สามารถชําระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
  3.1 ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
  3.2 ชําระเงินผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 4. ข้ันตอนการสมัคร  
  4.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
  4.2 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ Online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันท่ี        
ท่ีกําหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง) 
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  4.3 พิมพ์ (Print) ใบสมัครท่ีบันทึกข้อมูลในระบบรับสมัคร Online เรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร และชําระเงินค่าสมัครตามช่องทางและวันเวลาท่ีกําหนด 
  4.4 การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระเงินค่าสมัครตามวันท่ีท่ีกําหนด หากมิได้ดําเนินการชําระเงิน
ภายในวันเวลาท่ีกําหนด จะถือว่าการบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ Online นั้นเป็นโมฆะ 
  4.5 การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาท่ีสมัครภายหลังจากท่ีได้ชําระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องชําระเงินค่าสมัครใหม่ ท้ังนี้ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจะส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครไปท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครในระบบรับสมัคร Online 
(วันท่ี 30 ตุลาคม 2560) โดยมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายท่ีมีการชําระเงิน เป็นข้อมูลในการ
ประมวลผล 
  4.6 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและผลการชําระเงินได้หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน    
ทําการ (ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัครในวันหยุดทําการ) ทางระบบ Online ท่ี www.admission.ku.ac.th 
  4.7 ผู้สมัครนําใบสมัครท่ีพิมพ์ (Print) จากระบบรับสมัคร Online พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร มาส่งท่ีสํานักการกีฬาชั้น 2 ห้องฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตั้งแต่วันท่ี 10 – 31 ตุลาคม 2560 
(ตามวันและเวลาราชการ) 
 5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ค่าสมัคร 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร / ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท) 
 

หมายเหต ุ การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ Online ชําระเงินค่าสมัครผ่าน
ธนาคาร และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารประกอบการสมัครแล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะ
ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ (Print) จากระบบรับสมัคร Online ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร พร้อมท้ังติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน (ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง จํานวน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานรับรองการศึกษา จํานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี ้

4.1 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือผู้ท่ีสอบเทียบได้แล้วให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1) 
ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 

4.2 ผู้ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายตั้งแต่ภาคแรก จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 
จํานวน 1 ฉบับ 

5. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองประวัติผลงานการแข่งขันตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย 
โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม เป็นผูล้งนามรับรอง พร้อมประทับตราสมาคมกีฬา (ฉบับจริง พร้อม
สําเนาลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) (เป็นผลงานระหว่างปี 2557 - 2560) 
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วิธีการเลือกคณะหรือสาขาวิชา 
 ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ได้ไม่เกิน 5 คณะ หรือสาขาวิชา ตามลําดับความต้องการ
ก่อนหลัง 
 

การคัดเลือกเข้าศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560             

ณ สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2. สอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ สํานักการกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัว 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 
2. ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในวันท่ี 27 – 29 พฤศจิกายน 2560 

 การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ เ ข้า ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2561 ถือว่าเป็นท่ีสิ้นสุด 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing – house 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing – house (รอบท่ี 1) และตัดสิทธิ์ในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดําเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน         
ท่ีตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ในวันท่ี 15 – 19 ธันวาคม 2560 (รอบท่ี 1/1)                  
ทาง http://a.cupt.net ตามข้ันตอนท่ีสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด       
หากไ ม่ดํ า เนินการ ใดๆ ภายในระยะเวลา ท่ี กําหนดจะถือว่ าผู้ นั้ นสละสิทธิ์ การ เ ข้ า ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)             
ปีการศึกษา 2561 (รอบท่ี 1) 

3. ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing – house สามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
ยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์
ครั้งสุดท้ายท่ีได้รับการเลือก 

4. ผู้ท่ียืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ  Clearing – house แล้ว สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) จะดํา เนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ ์    
ท่ีจะไม่พิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณียืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing – 
house (รอบท่ี 1) ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing – house 
และสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 



- 9 -   

 
 


