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เอกสารส าหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ 
ที ่ วัน เดือน ปี ก าหนดการ สถานที ่

1 20 พ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  http://admission.ku.ac.th 
หรือ http://sp.ku.ac.th 

2 27-29 พ.ย. 60 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท าสัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักการกีฬา 

3 15-19 ธ.ค. 60 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ในระบบ Clearing-house  

http://a.cupt.net 

4 27 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา http://admission.ku.ac.th 

หมายเหตุ ก าหนดการเพ่ิมเติม โปรดติดตามดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.ku.ac.th 
 

2.  การด าเนินการส าหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
 2.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่ก าหนดและผ่านการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเข้าใช้ระบบ (Login) ทางเว็บไซต์ http://admission.ku.ac.th/ โดยใช้
เลขประจ าตัวประชาชนและรหัสผ่านเพ่ือรับรหัสระบุตัวบุคคล (Password) หรือตรวจสอบทาง E-mail         
ที่ลงทะเบียนสมัครไว้ และใช้รหัสดังกล่าวในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยสามารถตรวจสอบรหัสดังกล่าว 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
 

3. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house 
3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดี           

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house     
(รอบที่ 1/1) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป  
โดยใช้รหัสระบุตัวบุคคล (Password) ที่ได้รับ เป็นรหัสในการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว  
 3.2 ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/         
กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 (รอบที่ 1/1)     
ทาง http://a.cupt.net ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่
ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1/1) 

3.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล     
การยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์     
ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก  

http://admission.ku.ac.th/
http://admission.ku.ac.th/
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3.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดี           
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ       
ไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 

3.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณียืนยันสิทธิ์ในระบบ        
Clearing-house (รอบที่  1/1) ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ       
Clearing-house  และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และ      
ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว 

 

4. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
4.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือ
ว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ทุกกรณี  
 4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้า
ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญา
ต่อไป 
 4.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษา        
ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 4.4 การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 และโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดีเป็นรายกรณี  
 
กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
  ฝ่ายรับเข้าศึกษา ช้ัน 2 ส านักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    วัน เวลาท าการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดท าการและวันหยดุนักขัตฤกษ์) 
    โทร. 0 2118 0113 หรือ 0 2118 0100 ต่อ 8046–8051 หรือ 091-774-3778 หรือ 091-774-3787 
    โทรสาร. 0 2118 0112 หรือ E-mail: admission@ku.ac.th 
  ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสมัพันธ์ได้ที่ http://admission.ku.ac.th  
  Facebook fan page : www.facebook.com/kuadmission 
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