
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศกึษา 2551 
-------------------------------------------------------------- 

  ดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนการสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติ  
ในดานกฬีา   และสรางความเปนเลิศในระดับกฬีามหาวิทยาลัย    จึงใหโอกาสนักกฬีาที่มีศักยภาพสูงเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2551 ดังนี ้
 
คณะ สาขาวชิา และจํานวนที่รับเขาศึกษา 
  ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะรับนักกีฬาที่มีศกัยภาพสูงเขาศึกษารวม 24 คณะ 
จํานวนรับ 62 คน มีรายละเอยีดคณะและสาขาวิชา ดังนี ้

1.  คณะเกษตร 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
1.1 การจัดการศัตรูพืช        รหัส 011 
1.2 เคมีการเกษตร        รหัส 012 
1.3 คหกรรมศาสตร        รหัส 013 
1.4 วิทยาศาสตรเกษตร       รหัส 014 

  2. คณะบริหารธุรกิจ 
รับจํานวน 2 คน ในสาขาวิชา 
2.1 การเงิน         รหัส 021 
2.2 การจัดการ        รหัส 022 
2.3 การจัดการผลิต        รหัส 023 
2.4 การตลาด         รหัส 024 
2.5 บัญชี         รหัส 025 

  3. คณะประมง 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
3.1 การจัดการประมง        รหัส 031 
3.2 ผลิตภัณฑประมง        รหัส 032 

  4. คณะมนษุยศาสตร 
รับจํานวน 2 คน ในสาขาวิชา 
4.1 ปรัชญาและศาสนา       รหัส 041 



- 2 -  
 
 
 

4.2 ภาษาตางประเทศ        รหัส 042 
4.3 ภาษาไทย         รหัส 043 
4.4 วรรณคดีไทย        รหัส 044 

  5. คณะวนศาสตร 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
5.1 วนศาสตร         รหัส 051 
5.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม      รหัส 052 
5.3 เทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ       รหัส 053 

  6. คณะวิทยาศาสตร 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 060 

  7. คณะวิศวกรรมศาสตร 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 070 

  8. คณะศึกษาศาสตร 
รับจํานวน 10 คน ในสาขาวชิา 
8.1 พลศึกษา (หลักสูตร 5 ป)       รหัส 081 
8.2 สุขศึกษา (เฉพาะนกัเรียนแผน วิทย - คณิต) (หลักสูตร 5 ป)   รหัส 082 

  9. คณะเศรษฐศาสตร 
รับจํานวน 2 คน ในสาขาวิชา 
9.1 เศรษฐศาสตร        รหัส 091 
9.2 เศรษฐศาสตรเกษตร (เฉพาะนกัเรียนแผน วิทย - คณิต)   รหัส 092 

  10. คณะสังคมศาสตร 
รับจํานวน 2 คน ในสาขาวิชา 
10.1 จิตวิทยา (เฉพาะนักเรยีนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 101 
10.2 รัฐศาสตร        รหัส 102 
10.3 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      รหัส 103 
10.4 นิติศาสตร        รหัส 104 

  11. คณะสัตวแพทยศาสตร 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 110 

  12. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) 
12.1 สถาปตยกรรมศาสตร       รหัส 121 
12.2 ภูมิสถาปตยกรรม       รหัส 122 
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  13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 130 

  14. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
รับจํานวน 2 คน ในสาขาวิชา 
14.1 ภาษาอังกฤษ        รหัส 141 
14.2 วิทยาศาสตรชีวภาพ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)   รหัส 142 
14.3 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (เฉพาะนกัเรียนแผน วิทย - คณิต)  รหัส 143 

  15. คณะเกษตร กําแพงแสน 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
15.1 เกษตรศาสตร        รหัส 151 

  16. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
16.1 วิศวกรรมเครื่องกล       รหัส 161 
16.2 วิศวกรรมโยธา        รหัส 162 
16.3 วิศวกรรมอาหาร       รหัส 163 
16.4 วิศวกรรมชลประทาน       รหัส 164 

  17. คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน 
รับจํานวน 5 คน ในสาขาวิชา 
17.1 เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (เฉพาะนักเรยีนแผน วิทย - คณิต)  รหัส 171 
17.2 พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)     รหัส 172 
17.3 คณิตศาสตรและคอมพวิเตอรศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) (หลักสูตร 5 ป) รหัส 173 
17.4 ภาษาอังกฤษศึกษา       รหัส 174 

  18. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
รับจํานวน 5 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 180 

  19. คณะวิทยาการจัดการ (วทิยาเขตศรีราชา) 
รับจํานวน 5 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 190 

  20. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (วิทยาเขตศรีราชา) 
รับจํานวน 5 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต)    รหัส 200 

  21. คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตศรีราชา) 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
21.1 วิศวกรรมเครื่องกล       รหัส 211 
21.2 วิศวกรรมอุตสาหการ       รหัส 212 
21.3 วิศวกรรมไฟฟา        รหัส 213 
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21.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร       รหัส 214 
21.5 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ     รหัส 215 

  22. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร) 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
22.1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ       รหัส 221 
22.2 เทคโนโลยีการอาหาร       รหัส 222 

  23. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสกลนคร) 
รับจํานวน 2 คน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย - คณิต) ในสาขาวิชา 
23.1 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต      รหัส 231 
23.2 วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร      รหัส 232 
23.3 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม      รหัส 233 
23.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ       รหัส 234 

  24. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร) 
รับจํานวน 2 คน ในสาขาวิชา 
24.1 การจัดการ (เฉพาะนกัเรยีนแผน ศิลป - คํานวณ)    รหัส 241 
24.2 การบัญชีและการเงิน (เฉพาะนักเรียนแผน ศิลป - คํานวณ)   รหัส 242 
24.3 การตลาด (เฉพาะนักเรยีนแผน ศิลป - คํานวณ)    รหัส 243 
24.4 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว      รหัส 244 

 
คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธ์ิสมัคร 

1. มีสัญชาติไทย 
2. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา หรือเปนนกัเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายปที่ 6 
3. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเดนในระดับใดระดับหนึ่ง ดังตอไปนี ้

3.1 เปนนักกีฬาตวัแทนทีมชาติไทย 
3.2 เปนนักกีฬาตวัแทนเยาวชนทมีชาติไทย 

4. มีความประพฤติดี มีความขยันหมัน่เพยีร มีวินัย และยังฝกซอมกีฬาอยูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
5. ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามระเบียบขอบงัคับวาดวยการศึกษาขั้นปรญิญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี ้
5.1 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดอันลหุโทษ 
5.2 ไมเคยเปนผูมคีวามประพฤติเสียหาย 
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5.3 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
5.4 ไมเคยถูกคัดชือ่ออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินยั 

 
การขอรับและยื่นใบสมัคร 
 ติดตอขอรับใบสมัคร และยืน่ใบสมัคร พรอมหลักฐานประกอบใบสมคัร ไดที่สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โทรศัพทหมายเลข 0-2942-8772-3 ไดตั้งแตวันที ่1 - 31 สิงหาคม 2550 (เวนวันหยดุราชการ) 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ พรอมทั้งติดรูปถายในชองที่กําหนด 
2. หลักฐานรับรองการศึกษา จาํนวน 1 ชุด ดงัตอไปนี ้

2.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือผูที่สอบเทียบไดแลวใหใชระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ. 1) ฉบับ
จริง พรอมสําเนา 1 ชุด 

2.2 ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายตั้งแตภาคแรก จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3. ประกาศนยีบตัร หรือหลักฐานแสดงประวตัิผลงานการแขงขันในระดบันานาชาติ โดยนายกสมาคมหรือ
เลขาธิการสมาคม เปนผูรับรอง (ฉบับจริง พรอมสําเนา) 

4. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนที่มีผูรับรองวาเปนสําเนาอันถูกตองแลว จํานวน 1 ชุด 
 
วิธีการเลือกคณะหรือสาขาวิชา 
 ใหผูสมัครมีสิทธิ์ที่จะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ไมเกิน 5 คณะ หรือสาขาวิชา ตามลําดบัความตองการกอนหลัง 
 
การคัดเลือกเขาศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
ในวนัที่ 7 กันยายน 2550  ณ สํานักการกฬีา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. กําหนดสอบสัมภาษณ ในวนัที่ 15 กันยายน 2550  ณ สํานักการกฬีา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ประกาศราชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
 กําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ 21 กันยายน 2550 และรายงานตวัเขาศึกษาพรอมทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวนัที่ 27 - 28 กันยายน 2550 
 
เงื่อนไขการเขาศึกษา 

1. ผูไดรับคัดเลือกใหเขาศกึษาจะตองศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและ
กฎเกณฑตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
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2. ผูไดรับคัดเลือกใหเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตรวจพบ
ภายหลังวาขอความที่เขียนลงในใบสมัคร หลักฐานทีใ่ชประกอบการสมัคร หรือการรายงานตัวเขาเปนนิสิต
เพียงอยางใดอยางหนึ่งเปนความเท็จหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะคัดชื่อออก
จากการมีสถานภาพเปนนิสิตทันที 

3. ผูที่มารายงานตัวเปนนิสิตในโครงการนี้แลว ไมมีสิทธิ์สมัครเขาโครงการรับผูมีความสามารถทางการดีเดน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีพเิศษ และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะสงชื่อไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือกของสวนกลาง 

4. ผูที่มารายงานตัวเปนนิสิตในโครงการนี้แลว ตองเขารวมการแขงขันกฬีาในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อยางตอเนื่อง 

 
สิทธิท่ีจะไดรับ 

1. ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญใดเหรียญ
หนึ่งในการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส หรือกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือไดรับเหรียญทอง เหรียญเงนิ เหรียญ
ใดเหรยีญหนึ่งในการแขงขนักีฬาเอเชีย่นเกมส หรือไดรับเหรียญทองในการแขงขันกฬีาซีเกมส จะไดรับ
การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

2. ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาแขงขันกฬีาที่ไมเปนไปตามขอ 1 จะไดรับการยกเวนคาบํารุง
การศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพเิศษ ในภาคการศึกษาถัดไป 1 ภาคการศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การสงเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเดนดานกีฬา 

    
 

      ประกาศ  ณ  วนัที่        กรกฎาคม  พ.ศ.  2550 
 
                                                                     

                                                                                                                                                                    (รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 
                                                                                        อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 


