
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอปริญญาตรีแบบโควตา รอบที่ ๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีราย
ละเอียด ดังน้ี

  
คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

๑. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๒. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
๓. ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือกระทําความ

ผิดตางๆ
 

๑. หลักสูตร และจํานวนรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป

*** สามารถเลือกสมัครได ๑ สาขาวิชาเทานั้น ***

 

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนรับ

๑ เทคโนโลยีการผลิตพืช
 

๙๐  คน

๒ การจัดการสมารตฟารม
 

๗๐  คน

๓ การออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม
 

๖๐  คน

๔ เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว
 

๙๐  คน

๕ นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง
 

๗๕  คน

๖ พัฒนาการเกษตร
 

๕๕  คน

๗ นิเทศศาสตรเกษตร
 

๒๐ คน

 รวมทั้งหมด ๔๖๐  คน



 

-  ๒  -

 

๒.คุณสมบัติของผูสมัคร

๒.๑ ประเภทโควตาโรงเรียน

ตองเปนนักเรียนที่ไดรับการเสนอช่ือมาจากโรงเรียนที่ไดรับโควตาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขาวิชา ดังตอไปนี้  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขา
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเล้ียงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรม
เกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาที่เกี่ยวของ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนศิลป - คํานวณ หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา



 

-  ๓  -

 

๒.๒ ประเภทโควตาเรียนดี
คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขาวิชา ดังตอไปนี้

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขา
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรม
เกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาที่เกี่ยวของ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนศิลป - คํานวณ หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา



 

-  ๔  -

 

๒.๓ ประเภทโควตาทายาทเกษตรกร

คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขาวิชา ดังตอไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาเกษตรกรรม
เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร
ชางกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาที่เกี่ยวของ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนศิลป - คํานวณ หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา



 

-  ๕  -

 

๒.๔ ประเภทโควตาบุตรบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขาวิชา ดังตอไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาเกษตรกรรม
เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร
ชางกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา
- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาที่เกี่ยวของ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร

- รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร และแผนการเรียนศิลป - คํานวณ หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕ โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา



 

-  ๖  -

 

๒.๕ ประเภทโควตาการรับประเภทนักศึกษาพิการ

รับนักศึกษาพิการในปการศึกษา ๒๕๖๕  รวม ๔  คน  เพื่อเขาศึกษาสาขาวิชา ดังน้ี

๑). สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  รับจํานวน ๒  คน

- รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต

หรือเทียบเทา

- มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

๒). สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม  รับจํานวน  ๒  คน

- รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต

หรือเทียบเทา หรือ

- รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขา

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรม

เกษตร ชางเกษตร

ชางกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

- มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

โดยมีเง่ือนไขกําหนดประเภทความพิการ ดังนี้

๑. ผูสมัครตองเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายบางสวน ยกเวนทางสายตาและการไดยิน

สามารถชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันได ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา



 

-  ๗  -

 

๓. กําหนดการ

 

*** การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง 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



 

-  ๘  -

 

๔. วิธีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต

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

กรอกขอมูลใหครบถวนลงในใบสมัคร  เลือกสมัครเรียนได ๑ ประเภท เทาน้ัน  และพิมพใบสมัคร

จากhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission  ติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป สงใบสมัครพรอม

หลักฐานตาม ขอ ๕ มายังงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๔.๒ ชําระเงินคาสมัคร ในอัตราคาสมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด พิมพ

แบบฟอรมใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัคร ได ๒ ชองทาง ดังนี้

๑) ชําระผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

๒) ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร ๑๐ บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

คา สมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

๔.๓ สําหรับประเภทโควตาโรงเรียนใหโรงเรียนที่ไดรับโควตาตามหนังสือที่คณะฯ แจงใหทราบ

เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จํานวน ๕ คน ที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒.๒ โดยสงรายชี่อพรอมหลักฐานตาม

ขอ ๕ มายังงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    ๔.๔ สงเอกสารตาม ขอ ๕ มาที่ "งานทะเบียน (เอกสารโควตา-๒๕๖๕) คณะเทคโนโลยี
การเกษตร อาคารเจาคุณทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เลขที่ ๑ 
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐"  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 

ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

รับสมัครและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู

สมัครสอบหรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนตามประกาศรับ

สมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน
 การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด
 



 

-  ๙  -

 

๕. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร (สงเอกสารมายัง งานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่อยูการจัดสงตาม ขอ ๔.๔)

๕.๑ ใบสมัคร พรอมติดรูปถาย ๑ นิ้ว

๕.๒ แฟมสะสมผลงานของผูสมัคร Portfolio

๕.๓ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ใบ ปพ.๑)ไมนอยกวา ๕ ภาคการ

ศึกษา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) หรือสําเนาใบ

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา ซึ่งออก

โดยสถานศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

๕.๕ หลักฐานแสดงบิดา-มารดา ประกอบอาชีพเกษตรกร (กรณีสมัครประเภทโควตาทายาท

เกษตรกร) พรอมเอกสารรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานตนสังกัด (แบบฟอรมตามเอกสารแนบทาย

ประกาศ)

๕.๖ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานของบุคลากรสถาบันฯ ของบิดาหรือมารดา (พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง) (กรณีสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรสถาบันฯ)

๕.๗ สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ (กรณีสมัครประเภทโควตาการรับประเภทนักศึกษาพิการ)

    ๕.๘ สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสาร

ประกอบการสมัครไมตรงกัน)

 

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะประกาศใหทราบในวันที่ ๘ เมษายน

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

 

๗. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณนักเรียนเขาเปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถดูประกาศเวลาสอบสัมภาษณที่แนนอนไดที่

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

 

 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสิทธ์ิชี้ขาด

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง



 

-  ๑๐  -

 

๘. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ภายในวันท่ี ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทานั้น หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธ์ิ

 
๙. การรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกท่ี  Clearing House  และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission  และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ตามประกาศสถาบันฯ เร่ืองการจายเงิน

ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบันฯ กําหนดหากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิผูมีสิทธ์ิ

เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละสิทธ์ิไม

เขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงิน

เพ่ือยืนยันสิทธ์ิในการเขาศึกษาแลว เม่ือเขาศึกษาในสถาบันฯจะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 

๑๐. การตัดสิทธ์ิ

๑๐.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๑๐.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๑๐.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์



 

-  ๑๑  -

 

๑๑. รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และสถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 

สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา

- เทคโนโลยีการผลิตพืช

- เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

- นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

- พัฒนาการเกษตร

 

๑๘,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

- การจัดการสมารตฟารม

- การออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม

- นิเทศศาสตรเกษตร

 

๒๕,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๐๓  ก.พ.  ๖๕ เวลา  ๒๐:๕๗:๕๒  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NgAyA-EMAMw-A4ADg-AQQAw

 

 



 

 

 

หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาแบบโควตา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประจ าปีการศึกษา  2565 

 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง .................................................................................................................................................................................................................... 

สถานที่ท างาน ....................................................................................................................................................................................................... 

ต าบล.................................................... อ าเภอ............................................................... จังหวัด....................................................................... 

ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่.................................................. ต าบล........................................................................... อ าเภอ..................................................................                               

จังหวัด....................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ………………………………………………………………… 

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจริง  คือ    ท านา    ท าสวน    ท าไร่    เลี้ยงสัตว ์   ประมง 

 อื่นๆ  โปรดระบุให้ชัดเจน ............................................................................................................................................................................. 

ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ (นาย/นางสาว) ............................................................................................................................................................ 

และขอรับรองว่า  นักเรียนดังกล่าวเป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้องตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศกึษา  2565  ตามโครงการทายาทเกษตรกร 

 

ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

ลงนาม ............................................................................................... 

                          (..............................................................................................) 

ต าแหน่ง ............................................................................................. 

วันที่ ................  เดือน .................................... พ.ศ. .................... 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน หรือ ปลัด/นายก อบต. ปลัดเทศบาล เกษตรจังหวัด               

เกษตรอ าเภอ  เกษตรต าบล  อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนพร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 


	เกษตร-รอบ2
	แบบฟอร์มทายาทเกษตรกร

