
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ประจําปการศึกษา  2564
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2

ปริญญา ประจําปการศึกษา  2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร

1. ตองไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2. เปนผูมี ความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

3. ไมเปนผูที่ถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือ

กระทําความผิดตางๆ 

1. หลักสูตร และจํานวนรับ

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตร 4 ป ระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวนที่รับ 30 คน
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2. คุณสมบัติของผูสมัคร

2.1 ประเภทโควตาเรียนดี

-   เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ในปการศกึษา 2563 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 3.00 หรือ

- เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3 (ปวช.) ในสาขาชาง

อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจ

เกษตร ในปการศึกษา 2563 มีผลการเรียนสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา มากกวา 3.00

2.2  ประเภทโควตาโรงเรียน

-  ผูสมัครตองเปนนักเรียนที่ไดรับการเสนอชื่อมาจากโรงเรียนที่ไดรับโควตาจากคณะเทคโนโลยี

การเกษตร

-  เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ในปการศกึษา 2563 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 2.75 หรือ

- เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3 (ปวช.) ในสาขาชาง

อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ เกษตรกรรม เกษตร

ศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจเกษตร ในป

การศึกษา 2563 มีผลการเรียนสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา มากกวา 2.75

2.3 ประเภทโควตาทายาทเกษตรกร

-  ผูสมัครตองเปนทายาทเกษตรกร (บุตรโดยกําเนิด หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผูประกอบ

อาชีพเกษตรกร

- เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ในปการศกึษา 2563 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 2.75 หรือ

- เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3 (ปวช.) ในสาขาชาง

อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจ

เกษตร ในปการศึกษา 2563 มีผลการเรียนสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา มากกวา 2.75
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2.4 ประเภทโควตานักเรียนบุตรบุคลากร

-  ผูสมัครตองเปนบุตรบุคลากรภายในสถาบันฯ และ/หรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ

(บุตรโดยกําเนิด หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)

- เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ในปการศกึษา 2563 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 2.75 หรือ

- เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3 (ปวช.) ในสาขาชางอุตสาหกร

รมหรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ เกษตรกรรม เกษตร

ศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจเกษตร ใน

ปการศึกษา 2563 มีผลการเรียนสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา มากกวา 2.75

3. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

- รับสมัครทางอินเทอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th วนัที ่26 กมุภาพนัธ - 31 มนีาคม 2564

- ชําระเงินคาสมัครสอบ วนัที ่26 กมุภาพนัธ - 31 มนีาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วนัที ่7 เมษายน 2564

- สอบขอเขียน วนัที ่10 เมษายน 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วนัที ่22 เมษายน 2564

- สอบสัมภาษณ วนัที ่25 เมษายน 2564

- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ ์Clearing House วนัที ่10 พฤษภาคม 2564

- นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วนัที ่10 – 11 พฤษภาคม 2564

- สจล. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดขั้นตอน

ปฏิบัติเรื่องการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา

วนัที ่18 พฤษภาคม 2564

- รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

วนัที ่20 - 25 พฤษภาคม 2564

ไดที่สํานักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ตอ 3203, 3205

http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
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4. วิธีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต

4.1  สมัครไดที่เว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th กรอกขอมูล ใหครบ 

ถวนลงในใบสมัคร เลือกสมัครเรียนได 1 ประเภท เทานั้น พิมพใบสมัครจาก

www.reg.kmitl.ac.th  ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป สงใบสมัครพรอมหลักฐานตาม ขอ 5 มายัง 

งานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4.2  พิมพแบบฟอรมใบชําระเงินคาสมัครสอบ จํานวน 500 บาท เพื่อนําไปชําระคาสมัครผาน

เคานเตอรของ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  โดย

มีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความ

เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ)

4.3  สําหรับประเภทโควตาโรงเรียนใหโรงเรียนที่ไดรับโควตาตามหนังสือที่คณะฯ แจงใหทราบ

เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จํานวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.2 โดยสงรายชี่อพรอมหลักฐานตามขอ 5

มายังงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตรภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  

โดยสงเอกสารมาที่

งานทะเบียน (เอกสารโควตา-2564)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเจาคุณทหาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

5. เอกสารประกอบการสมัคร

5.1  ใบสมัครพรอมติดรูปถาย 1 นิ้ว

5.2  แฟมสะสมผลงานของผูสมัคร Portfolio (ถามี)

5.3  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ป 3 (ปวช.) (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานการศึกษา 

5.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

5.5  หลักฐานแสดงบิดา-มารดา ประกอบอาชีพเกษตรกร (กรณีสมัครประเภทโควตาทายาท

เกษตรกร) พรอมเอกสารรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานตนสังกัด (แบบฟอรมตามเอกสารแนบทาย

ประกาศ)

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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5.6  สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานของบุคลากรสถาบันฯ หรือเอกสารแสดง

การเปนศิษยเกาของสถาบันฯ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ของบิดาหรือมารดา (กรณีสมัครประเภท

โควตานักเรียนบุตรบุคลากร)

5.7  สําเนาหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

5.8  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

6. วิธีการคัดเลือก

6.1  การสอบขอเขียน 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ

10 เมษายน 2564

08.00 - 12.00 น.

- วิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม

- วิชากลศาสตรวิศวกรรม

- วิชาไฟฟาวิศวกรรม

- วิชาเขียนแบบวิศวกรรม

กรณีที่เกิดสถานการณ Covid-19 ทําใหไมสามารถจัดสอบขอเขียนได อาจมีการเปลี่ยนแปลงการ
พิจารณาเกณฑของผูสมัครโดยพิจารณาจากขอมูลเกรดเฉลี่ยรวมกับเกณฑอื่นๆ ซึ่งจะแจงใหทราบ
ตอไป ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัคร โดยคณะกรรมการโครงการถือวาผลการพิจารณาเปน
ที่สิ้นสุด

6.2  การสอบสัมภาษณ

 วันที่สอบสัมภาษณ คือ วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลาสอบ 08.00 - 12.00 น.

 หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากระบบการรับสมัคร www.reg.kmitl.ac.th

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3 (ปวช.) (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานการศึกษา

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

4. หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอเปนสิทธิ์ชี้ขาด

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

7.การยืนยันสิทธิ์ ClearingHouse

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ 10 – 11  พฤษภาคม  2564  เทานั้น หากไม

ดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

8. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ทาง  www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงิน ยืนยันสิทธิ์

เพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ฉบับลงวันที่ 2

มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวา   

สละสิทธิ์

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว

แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

9. การตัดสิทธิ์

9.1  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

9.2  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน

สิทธิ์เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

9.3  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
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10.รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท  และ

สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๒๖  ก.พ.  ๖๔ เวลา  ๐๙:๓๓:๕๑  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OAA2A-DYARQ-AxADM-AMAA1



 

 

 

หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาแบบโควต้า  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
 

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 ์ 

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

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

และขอรับรองว่า  นักเรียนดังกล่าวเป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้องตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศกึษา  2564  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 


