
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอปริญญาตรีแบบ Portfolio รอบที่ ๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ (ฉบับท่ี ๒)
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะดําเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตร ๔ ป (ฉบับท่ี ๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. หลักสูตร และจํานวนรับ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) หลักสูตร ๔ ป

*** สามารถเลือกสมัครได ๑ สาขาวิชาเทานั้น ***

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนรับ

๑ เศรษฐศาสตรและธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร ๖๐

รวมท้ังหมด ๖๐ คน

๒. หลักเกณฑการรับสมัคร
    ๒.๑ คุณสมบัติของผูสมัคร

๒.๑.๑ เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการ

ศึกษา

๒.๑.๒ เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก

ประการ
๒.๑.๓ ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม

หรือกระทําความผิดตางๆ
๒.๑.๔ คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา ดังตอไปนี้



-  ๒  -

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร

- รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ แผนการเรียนวิทยาศาตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา ๑๐

หนวยกิต หรือเทียบเทา

- รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่  ๓

สาขาท่ีเกียวของ
 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษา

๓. กําหนดการ

การดําเนินการ วันที่

รับสมัครทางอินเทอรเน็ตทาง
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

บัดนี ้– ๒๐ ธ.ค. ๖๕
 

ชําระเงินคาสมัคร
 

บัดนี ้– ๒๐ ธ.ค. ๖๕
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณทาง
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

๒๖ ธ.ค. ๖๕
 

สอบสัมภาษณ
 

๗ ม.ค. ๖๖
 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ ์Clearing House ทาง
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

๑๓ ม.ค. ๖๖
 

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)

 

๗ – ๘ ก.พ. ๖๖
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

๑๔ ก.พ. ๖๖
 

ชําระเงินยืนยันสิทธิ์
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

๑๗ – ๒๓ ก.พ. ๖๖
 

 
*** การประกาศผลตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ***

 สอบถามระบบการรับสมัคร ไดท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓, ๓๒๐๕



-  ๓  -

๔. วิธีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต

สมัครทางอินเตอรเน็ตผาน http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และกรอกขอมูลใหครบถวน

และชําระคาสมัคร ๓๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัครและ

สามารถชําระได ๒ ชองทาง ดังนี้

- ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร ผานการสแกนบารโคด (ไมเสียคาธรรมเนียม) หรือ

- ชําระคาสมัครผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร ๑๐ บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่น อาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม

   (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากมี

การชําระเงินดวยวิธีอ่ืนๆ)

๕. เอกสารประกอบการสมัคร (นํามาในวันสอบสัมภาษณ)

๕.๑ พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ติดรูปถาย ๑ น้ิว

จํานวน ๑ ใบ

    ๕.๒ แฟมสะสมผลงาน Portfolio ของผูสมัคร จํานวน ๑ เลม

    ๕.๓ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือเทียบเทาซึ่งออกโดยสถานศึกษาไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ฉบับ
(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ๕.๕ สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่ ช่ือ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)

 พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะประกาศใหทราบในวันที่ ๒๖ ธันวาคม

๒๕๖๕ ทางhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission หรือ โทร. (๐๒) ๓๒๙ ๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓, ๓๒๐๕

๗. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณนักเรียนเขาเปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถดูประกาศเวลาสอบสัมภาษณ
ไดที่ http://new.reg.kmitl.ac.th/admission

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสิทธ์ิช้ีขาดของ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
http://new.reg.kmitl.ac.th/admission


-  ๔  -

๘. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
ผู ผ านการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย  (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ ๗–๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  เทาน้ันหากไมดําเนินการ

ตามวันเวลาท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ์

๙. การชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกท่ี  Clearing House  และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เร่ืองการจายเงิน

ยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังฉบับลงวันที่  ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์ ผูมีสิทธ์ิ
เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละสิทธ์ิ
ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงิน
เพ่ือยืนยันสิทธ์ิในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯจะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

 จายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 
๑๐. การตัดสิทธิ์

 ๑๐.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
๑๐.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงิน ยืนยัน

สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์
๑๐.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธ์ิ
 

 



-  ๕  -

๑๑. รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และสถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
 

สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา

- เศรษฐศาสตรและธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร ๑๘,๐๐๐ / ภาคการศึกษา

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
๐๒  ธ.ค.  ๖๕ เวลา  ๑๕:๓๒:๐๕  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MwA4A-DQARA-BGAEU-AOAA4

 

 


