
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2 โควตา) 

----------------------------------------------------   

 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถสมัครเข้าศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเอง
สนใจ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของชาวเกษตรศาสตร์ ตลอดจนน าความรู้เชิงสร้างสรรค์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

1.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทานจัดการเรียน 
การสอนที่วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขต       
ที่คัดเลือกได้  
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครที่จบ
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงาน
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544   

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
2.6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตร (บุตรโดยก าเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของบุคคลตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 บุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาไม่ต่ ากว่า 5 ปี และปัจจุบัน        

ยังปฏิบัติงานอยู่ (ณ วันที่รับสมัคร) 
3.1.2 นิสิตเก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1.3 บุคคลตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด (เฉพาะคณะวนศาสตร์และวิทยาลัย             

การชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2) 
3.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนด แบ่งเป็น 

3.2.1  ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร 

3.2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคเรียน 

3.3 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยมีจ านวน    
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ ากว่าที่สาขาวิชาก าหนด 

3.4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) ประจ าปีการศึกษา 2565 หรือกรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง (อายุไม่เกิน 2 ปี) ให้ใช้ผลคะแนน      
ครั้งที่ดีที่สุด 

3.5 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 
3.6 ประวัติผลงานหรือผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  
 

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 

4.  คณะ สาขาวิชา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดรับเข้าศึกษา จ านวน 158 คน ดังนี้ 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย จ านวนรับ (คน) 
1 คณะวนศาสตร์ 10 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 29 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 
4 คณะศึกษาศาสตร์ 2 

5 คณะสังคมศาสตร์ 31 

6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 
7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 

8 คณะมนุษยศาสตร์ 5 
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ล าดับ คณะ/วิทยาลัย จ านวนรับ (คน) 
9 คณะบริหารธุรกิจ 10 

10 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 

11 คณะสิ่งแวดล้อม 2 
12 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 2 

13 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 2 

14 วิทยาลัยการชลประทาน 3 
 
5.  การเลือกคณะหรือสาขาวิชา   

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา   
 

6.  ก าหนดการรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 
6.1 การรับสมัครและการช าระเงิน 

6.1.1 รับส มัครวันที่  15 กุมภาพั นธ์  – 22 มีนาคม พ .ศ . 2565 ผ่ านระบบ  online ทาง 
www.admission.ku.ac.th 

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. 

6.1.2 ช าระเงินค่าสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยช าระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่     
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3) ช าระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร 

6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครคนละ 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)    

 

7.  ขั้นตอนการสมัคร 
7.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
7.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่ก าหนด   

โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์  บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

7.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ช าระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ก าหนด หากผู้สมัครมิได้ด าเนินการ
ช าระเงินค่าสมัครตามท่ีก าหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ 

7.4 เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน      
การช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย 
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7.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการช าระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว  1 วัน           
(ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันหยุดท าการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบ 
online ที่ www.admission.ku.ac.th 

7.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ช าระเงิน     
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 

 
8.  เอกสารประกอบการสมัคร 

8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสี
ขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% 
ของพ้ืนที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

8.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

8.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ที่โรงเรียน 
ออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์ (กรณ ี      
มี 2 หน้า ใหส้แกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

8.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg 
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5 เอกสารแสดงการเป็นบุตรของบุคลากรประจ า หรือบุตรของนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5.1 กรณีเป็นบุตรของบุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แนบส าเนาใบสูติบัตรของ
ผู้สมัครที่ปรากฏชื่อของผู้สมัคร บิดาและมารดา และเอกสารรับรองการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด  

8.5.2 กรณีเป็นบุตรของนิสิตเก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แนบส าเนา      
ใบสูติบัตรของผู้สมัครที่ปรากฏชื่อของผู้สมัคร บิดาและมารดา และแนบส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ     
ใบปริญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8.5.3 กรณีเป็นบุตรของบุคลากรตามท่ีสาขาวิชาก าหนด ให้แนบส าเนาเอกสารตามที่สาขาวิชาก าหนด  
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  
และช าระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

 
 
 
 
 
9.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
9.1 การสมัคร online และการช าระเงินค่าสมัคร 
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม    

แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และช าระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ก าหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า         
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

9.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้ 
 9.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

9.2.2 หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นบุตรตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
9.2.3 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 

(PAT) ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ. 
  9.2.4 ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ. 
  9.2.5 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจาก  ทปอ.              
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

9.3 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ (ข้อ 9.2) จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์     

สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login 
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง 
 

การน าคะแนนทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ที่ ทปอ. ก าหนด          
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ https://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชา
ที่สาขาวิชาก าหนดให้ครบถ้วน ส าหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา       
จะไม่ได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ 
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9.4  การสอบสัมภาษณ์   
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการ

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา   
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์  และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก    
ในล าดับส ารองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

9.5 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

 
 
 

9.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   

ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. ก าหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่ อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
10.  การช าระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 

โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ไม่มีการช าระเงินค่าประกันสิทธิ์   
ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ ส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องด าเนินการ 
ตามก าหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง 

 
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

11.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2565 
 11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ด าเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจ าปี
การศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 

11.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้    
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2 โควตา) 

 

ที ่ วัน เดือน ปี ก าหนดการ เว็บไซต์/สถานที่ 
1 15 ก.พ. – 22 มี.ค. 2565 รับสมัคร Online และช าระเงินค่าสมัคร www.admission.ku.ac.th 

2 27 เม.ย. 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

www.admission.ku.ac.th 

3 29 – 30 เม.ย. 2565 สอบสัมภาษณ์  ก าหนดการจะแจ้งอีกครั้ง 

4 ภายใน 3 พ.ค. 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

www.admission.ku.ac.th 

5 4 – 5 พ.ค. 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  http://www.mytcas.com 
6 6 พ.ค. 2565 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 1 – 2) http://www.mytcas.com 

7 8 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 www.admission.ku.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ 
www.admission.ku.ac.th 

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 ส านักบริหารการศึกษา 

       อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 E-mail: admission@ku.ac.th 
 โทรศัพท์  0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 8205 – 8206  
 เว็บไซต์  www.admission.ku.ac.th 
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission 

 

http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.facebook.com/kuadmission


เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการลูกพระพิรณุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)      หน้า 1 จาก 16 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2 โควตา) 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องเป็นบุตร (บุตรโดยก าเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของบุคคลตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. บุคลากรประจ าที่ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาไม่ต่ ากว่า 5 ปี และยังปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน (ณ วันที่รับสมัคร) 
2. นิสิตเก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. บุคคลตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด (เฉพาะคณะวนศาสตร์ และวิทยาลัยการชลประทาน) 

คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวนศาสตร์ (10 คน)     

วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร ์ 10 - 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรของนิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 
โดยมีหนังสือรับรองจากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ 
4. บิดาหรือมารดาปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   4.1 กรมป่าไม้ 
   4.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
   4.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
   4.4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
   4.5 คณะวนศาสตร์ 
5. คะแนนวิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (29) คณิตศาสตร์ 1 (39) ฟิสิกส์ 
(49) เคมี (59) และชีววิทยา (69) 
 

1. คะแนนสอบวิชาสามัญ 
    - ภาษาอังกฤษ (29)  
    - คณิตศาสตร์ 1 (39)  
    - ฟิสิกส์ (49)  
    - เคมี (59)  
    - ชีววิทยา (69)  
2. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 
20 นาที 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์ (29 คน)     
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน 
6. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
7. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 40% 
4. คะแนน PAT2 20% 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาเคมี 1 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 40%   
4. คะแนน PAT2 20% 
5. การสอบสัมภาษณ์  
 

วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 
 
 

1 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 40%   
4. คะแนน PAT2 20% 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (ต่อ) 3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

5. การสอบสัมภาษณ์  

วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
6. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. คะแนน GAT 20% 
3. คะแนน PAT1 20%   
4. คะแนน PAT2 40% 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาวิชาชวีเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3.00 1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง (3.1 หรือ 3.2) ดังนี้ 
    3.1 กรณีใช้คะแนนสอบ GAT/PAT  
         3.1.1 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน 
         3.1.2 คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
         3.1.3 คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา 
                 ไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน 

1. คะแนนผ่านตามคุณสมบัติเฉพาะ  
(ข้อ 3.1 หรือ 3.2)  
2. การสอบสัมภาษณ์  
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาวิชาชวีเคมี  (ต่อ)     3.2 กรณีใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
         3.2.1 คะแนนวิชาเคมี (59) ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
         3.2.2 คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา รหัส 09 19 29 39 49 59 และ 69  
                 รวม 7 วิชา ไม่ต่ ากว่า 220 คะแนน 

วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา 5 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 25% 
2. คะแนน GAT 25% 
3. คะแนน PAT1 25% 
4. คะแนน PAT2 25% 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา  
(วิชาเอกสัตววิทยา) 

5 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 25% 
2. คะแนน GAT 25% 
3. คะแนน PAT1 25% 
4. คะแนน PAT2 25% 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
 
 

2 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 25% 
2. คะแนน GAT 25% 
3. คะแนน PAT1 25% 
4. คะแนน PAT2 25% 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)  (ต่อ) 

4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
6. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 1 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 
 

วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 
 
 

4 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 25% 
2. คะแนน GAT 25% 
3. คะแนน PAT1 25% 
4. คะแนน PAT2 25% 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
 
 

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
 

1. คะแนน PAT1 40% 
2. คะแนน PAT2 60% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาวิชาสถิต ิ
 
 
 

2 3.00 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน  
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. คะแนน GAT  
3. คะแนน PAT1  
4. คะแนน PAT2  
5. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ (นานาชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   2.1 คะแนน SAT หรือ PAT ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
        2.1.1 ผลคะแนนสอบ SAT Math level 2, SAT Physics  และ SAT 
Chemistry โดยแต่ละวิชามีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า 325 คะแนน 
        2.1.2 เรียนในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และมีผลคะแนนสอบ PAT1 และ PAT2 โดยแต่ละวิชามีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า 
25 คะแนน 
   2.2 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
        2.2.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ ากว่า 437 คะแนน 
        2.2.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 125 คะแนน 
        2.2.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 43 คะแนน 
        2.2.4 IELTS ไมต่่ ากว่า 4.0 คะแนน 
        2.2.5 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. คะแนน SAT หรือคะแนน PAT  
(ตามข้อ 2.1)  
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ตามข้อ 2.2)  
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ (นานาชาติ)  (ต่อ) 

        2.2.6 OOPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
        2.2.7 CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
        2.2.8 GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
        2.2.9 SAT (Evidence-Based Reading and Writing)  
ไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (31 คน)     

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  5 3.25 1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
5. คะแนน PAT3 ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
6. มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างทีดี่
จากผู้อ านวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจ าชั้นที่ผู้สมัครสังกัด 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 30% 
4. คะแนน PAT3 30% 
5. มีหนังสือรับรองความประพฤติ 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เครื่องกลการผลิต 

3 3.25 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (ภาคพิเศษ) 

3 3.25 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

5 3.00 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 30% 
4. คะแนน PAT3 30% 
5. แบบเรียงความแสดงความจ านง 
ในการเข้าศึกษา  
6. การสอบสัมภาษณ์ 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ต่อ) 4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
5. คะแนน PAT3 ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
6. แบบเรียงความแสดงความจ านงในการเข้าศึกษา  
(Statement of Purpose) ความยาวไม่เกิน 2 หน้า รวม 1 ไฟล์  

 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(นานาชาติ) 

10 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษา 
ในปีสุดท้ายหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ 
หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ 
GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED 4 รายวิชา 
โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน 
2. ผลคะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   2.1 ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading 
รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT)  
ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 
คะแนน 
  2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.50 
จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า  
  2.3 ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา 
แบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่าก าลังศึกษาในปีสุดท้าย 
หรือจบการศึกษา 
  2.4 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) 
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
พิจารณาจาก  
   3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/การใช้
ภาษาอังกฤษ 
   3.2 ทัศนคติและความเหมาะสมใน
การศึกษา 
 
 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 

5 2.50 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะศึกษาศาสตร์ (2 คน)     
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 2 2.00 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. คะแนน GAT  
3. คะแนน PAT5 

1. คะแนน GAT คิดเป็น 60% 
2. คะแนน PAT5 คิดเป็น 40% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะสังคมศาสตร์ (31 คน)     

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา  
(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 

2 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
3. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 25% 
4. คะแนน PAT2 25% 
5. การสอบสัมภาษณ์  
 
 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) 

2 2.75 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา  
(จิตวิทยาคลินิก) 

2 2.75 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา 
 (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) 

2 2.75 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา 
 (จิตวิทยาชุมชน) 

 
1 

 
2.75 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา  
(จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) 

1 2.75 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา  
(จิตวิทยาพัฒนาการ) 

1 2.75 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา  
(จิตวิทยาพัฒนาการ)  (ภาคพิเศษ) 

1 2.75 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 

1 
 

2.75 
 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. วิชาสามัญสังคมศึกษา (19) 
3. ม ีStatement of Purpose (ไม่จ ากัดหน้า) เพื่อแสดงความสนใจในการ
เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50% 
2. วิชาสามัญสังคมศึกษา (19) 50% 
3. การสอบสัมภาษณ์  
 

ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) 

3 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50% 
2. คะแนน GAT 50% 
3. การสอบสัมภาษณ์  

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT หรือ PAT1 (เลือก 1 วิชา) 
3. ต้องมี Portfolio Statement of Purpose (ไม่จ ากัดหน้า) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50% 
2. คะแนน GAT หรือ PAT1 50% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ) 

1 2.75 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง
และการบริหารจัดการท้องถิ่น) 

 
1 

 
2.75 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง
และการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) 

1 2.75 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

1 2.75 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) 

1 2.75 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงาน
ยุติธรรมและความปลอดภัย) 

1 2.75 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงาน
ยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) 

1 2.75 
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คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา 

2 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT  
 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 30% 
2. คะแนน GAT 70% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) 

5 2.75 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (10 คน)     

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 3.20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT และ PAT2 
3. คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (29) 
คณิตศาสตร์ 1 (39) ฟิสิกส์ (49) เคมี (59) และชีววิทยา (69) 
4. สุขภาพ : ผ่านการตรวจสุขภาพ ตามท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์ก าหนด 
(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

1. คะแนน GAT 10% 
2. คะแนน PAT2 30% 
3. คะแนนวิชาสามัญ รวม 5 วิชา  
(29 39 49 59 69) 30% 
4. การสอบสัมภาษณ์  30% 
โดยคณะกรรมการฯ จะสอบสัมภาษณ์  
เพ่ือพิจารณาและให้คะแนนจากบุคลิกภาพ 
ทัศนคติต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ และ/หรือ
ความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจต่อ 
จากบิดา – มารดาที่ประกอบอาชีพ 
ทางสัตวแพทย์หรืออาชีพอ่ืน ๆ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (18 คน)     

วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 

2 2.00 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการลูกพระพิรณุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)      หน้า 12 จาก 16 
 

คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

1 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่ต่ ากว่า 250 คะแนน 
 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 5 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
5. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการลูกพระพิรณุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)      หน้า 13 จาก 16 
 

คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่ต่ ากว่า 250 คะแนน 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

2 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่ต่ ากว่า 270 คะแนน 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ) 

2 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่ต่ ากว่า 250 คะแนน 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์ (5 คน)     

ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 

3 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT 
3. คะแนน PAT1 หรือ PAT7 (เลือก 1 วิชา) 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 25% 
2. คะแนน GAT 25% 
3. คะแนน PAT1 หรือ PAT7 25% 
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 25% 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการลูกพระพิรณุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)      หน้า 14 จาก 16 
 

คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 2 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT 

1. คะแนน GAT  
2. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะบริหารธุรกิจ (10 คน)     

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 10 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT ไมต่่ ากว่า 150 คะแนน 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. คะแนน GAT 40% 
3. คะแนน PAT1 40% 
4. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (3 คน)     
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT  
4. คะแนน PAT1  
5. คะแนน PAT2  
6. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัย 
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสี) (น าใบรับรองแพทย์มาส่ง 
ในวันสอบสัมภาษณ์) 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
 
 
 

1 2.75 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการลูกพระพิรณุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)      หน้า 15 จาก 16 
 

คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  (ต่อ) 3. คะแนน GAT  
4. คะแนน PAT1  
5. คะแนน PAT2 

วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  
(ภาคพิเศษ) 

1 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 

คณะสิ่งแวดล้อม (2 คน)     

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

2 2.50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
3. คะแนน GAT และ PAT2  

1. คะแนน GAT และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (2 คน)     

วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2 - 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT และ PAT2 

1. คะแนน GAT คิดเป็น 40%  
2. คะแนน PAT2 คิดเป็น 60% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (2 คน) (เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การบริการ 

2 2.00 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. คะแนน GAT  

1. คะแนน GAT  
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการลูกพระพิรณุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)      หน้า 16 จาก 16 
 

คณะ สาขาวิชา รับ GPAX คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

วิทยาลัยการชลประทาน (3 คน)     
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรม 
โยธา-ชลประทาน 
 
 

3 3.00 1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นบุตรที่บิดาหรือมารดาท างาน 
ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในต าแหน่งข้าราชการ  
ลูกประจ า หรือพนักงานราชการ (ต าแหน่งพนักงานราชการต้องมีอายุงาน 
ไม่ต่ ากว่า 10 ปี) โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 115 คะแนน 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน 
5. คะแนน PAT3 ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 

1. คะแนน GAT 20% 
2. คะแนน PAT1 30% 
3. คะแนน PAT3 50% 
4. การสอบสัมภาษณ์ 

 


