
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับนักศึกษาทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถ่ิน ในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๕  (แบบโควตา รอบที่ ๒)
__________________________________________________________

 

๑. วัตถุประสงคของการใหทุนการศึกษา

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและนําความรูความสามารถไปพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง และเพื่อใหนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดไดมีโอกาสเขาศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถ

นํากลับมาพัฒนาทองถ่ินของตนเองได เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปนผูที่เรียนอยูในจังหวัด

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง อุทัยธานี และชัยนาท ที่มีความประสงคจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 

๒. หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เปดรับ ๗  สาขาวิชา รวมท้ังหมดรับนักศึกษา ปการศึกษาละ ๖ คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป

๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

๒. สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม

๓. สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม

๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

๕. สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

๖. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

๗. สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร



 

-  ๒  -

 

๓. หลักเกณฑการรับสมัคร

๓.๑ คุณสมบัติของผูสมัครขอทุนรับสมัคร

๓.๑.๑ กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่๖

๓.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

๓.๑.๓ รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โดยเรียนวิทยาศาสตร ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต

และคณิตศาสตรไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต (สมัครไดทุกหลักสูตร)

๓.๑.๔ เฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ

แผนการเรียนศิลป - คํานวณ โดยเรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต      

๓.๑.๕ เปนผูท่ีเรียนอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง อุทัยธานี และชัยนาท

๓.๒ คุณสมบัติของสถานศึกษา

  ๓.๒.๑ เปนโรงเรียนท่ีใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.๓ เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา

  ๓.๓.๑ ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา คาประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ ตามที่สถาบันเห็นสมควร

ตลอดระยะเวลาการศึกษา

๓.๓.๒ สถาบันจัดหาที่พักใหโดยยกเวนคาที่พัก ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

ประกาศของสถาบันวาดวยหอพักนักศึกษา



 

-  ๓  -

 

๔. กําหนดการ

 

*** การประกาศผลตางๆจะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ***

สอบถามระบบการรับสมัคร ไดท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓, ๓๒๐๕

การดําเนินการ วัน เดือน ป

รับสมัครทางอินเทอรเน็ตทาง

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

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชําระเงินคาสมัครสอบ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

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

วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕

สอบสัมภาษณ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing

House

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

นักศึกษายืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของ

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันท่ี ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

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

วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง

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

และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันท่ี ๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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๕. วิธีการรับสมัคร

๕.๑ ใหโรงเรียนเปนผูพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตาม ขอ ๓.๑ โดยสงรายช่ือพรอมหลักฐาน

ตาม ขอ ๖ โดยสงเอกสารมาที ่"งานทะเบียน (เอกสารโควตา-๒๕๖๕) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเจา

คุณทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ ๑ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐" ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณาคัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณและแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

๕.๒ สมัครไดท่ีเว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

กรอกขอมูลใหครบถวนลงในใบสมัคร เลือกสมัครเรียนได ๑ ประเภท เทานั้น และพิมพใบสมัคร

จาก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป สงใบสมัครพรอมหลัก

ฐานตาม ขอ ๖ มายังงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕.๓ ชําระเงินคาสมัคร ในอัตราคาสมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด พิมพแบบ

ฟอรมใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัคร ได ๒ ชองทาง ดังนี้

๑) ชําระผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

๒) ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม ธนาคาร

๑๐ บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา สมัคร

สอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

 

๖. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร

๖.๑ ใบสมัคร พรอมติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป

๖.๒ แฟมสะสมผลงานของผูสมัคร Portfolio

๖.๓ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก

ตอง) ไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

๖.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

 

๗. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเจาคุณทหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถดูประกาศสถานที่

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



 

-  ๕  -

 

๘. การประกาศผลผูมีสิทธ์ิ Clearing House

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนสิทธ์ิขาดของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยประกาศผลผูผานการคัดเลือกผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.)

 

๙. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ ์Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทานั้น หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนด

ถือวาสละสิทธ์ิ

 

๑๐. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ภายในวันที ่๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทานั้น เพื่อรายงาน

ตัวยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

 

๑๑. การตัดสิทธ์ิ

๑๑.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ ์Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๑๑.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตเพื่อยืนยันการเขาศึกษา

ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๑๑.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
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