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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
 

เรื่อง ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพ้ืนที่) ประจ าปีการศึกษา 2566 

(TCAS รอบที่ 2) 
------------------------------------ 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2) จึงให้ก าหนดรายละเอียดโครงการ
ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2) ดังนี ้
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุก
ประการ 

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที ่

 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัด 32 จังหวัด ดังนี้ 

1. กรุงเทพมหานคร (ประกอบด้วย ท้องที่เขตบางรัก วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา 
คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน 
สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง 
คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง กรุงเทพมหานคร) 

2. กาญจนบุรี  
3. ชลบุรี  
4. ระยอง 
5. นครปฐม  
6. นครราชสีมา 
7. นนทบุรี  
8. นราธิวาส  
9. บุรีรัมย์  
10. ปทุมธานี  
11. ประจวบคีรีขันธ์  
12. ปัตตานี  
13. พระนครศรีอยุธยา 
14. พังงา 
15. ภูเก็ต 
16. ระนอง  
17. พิษณุโลก  
18. อุตรดิตถ์ 
19. เพชรบุรี  
20. ยะลา  
21. ราชบุรี  
22. ลพบุรี  
23. สงขลา  
24. สตูล  
25. สมุทรสาคร  
26. สมุทรสงคราม  
27. สระบุรี  
28. สิงห์บุรี  
29. อ่างทอง  
30. สุพรรณบุรี  
31. อุทัยธานี  
32. ชัยนาท  
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หรือ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 50 แห่ง ดังนี้ 
1.   โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  
2.   โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี 
3.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริน  

ทราบรมราชชนนี 
4.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
5.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  
6.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
7.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส  
8.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
9.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 
10.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  
11.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 
12.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
13.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
14.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 
15.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
16.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
17.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 
18.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 
19.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 
20.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดล าพูน 
21.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 
22.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
23.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 
24.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 
25.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 
26.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 
27.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 
28.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
29.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 
30.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 
31.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 
32.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 
33.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 

http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001129
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001131
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001132
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001132
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001133
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001134
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001135
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001136
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001137
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001138
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001139
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001140
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001141
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001142
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001143
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001144
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001145
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001146
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001147
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001148
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001149
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001150
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001151
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001152
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001153
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001154
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001155
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001156
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001157
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001158
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001159
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001160
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001161
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001162
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34.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 
35.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 
36.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 
37.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 
38.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 
39.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 
40.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 
41.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 
42.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด 
43.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 
44.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 
45.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 
46.   โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 
47.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอ านาจเจริญ 
48.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
49.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน 
50.   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  

 2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

2.1 ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้ 
2.1.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้อง
เป็นตัวพิมพ์เท่านั้น 

2.1.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
ทั้งนี้  ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษานั้น ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2  

 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
 
 
 
 
 

http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001163
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001164
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001165
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001166
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001167
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001168
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001169
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001170
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001171
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001172
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001173
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001174
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001175
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001176
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001177
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001178
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001179


6 

 

รูปแบบท่ี 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่งนับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 

(ผลงานย้อนหลัง 3 ปี) นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - ณ วันที่สมัคร ทั้งนี้หากมีผลงานหลังจากวันปิดรับสมัคร ต้อง
ส่งหลังฐานดังกล่าวก่อนการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้น โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 
2.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 
2.3 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบมหกรรม ได้อันดับที่ 1-3 
2.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไป ได้อันดับ 1-3  ในการแข่งขัน

ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด และมีผู้แข่งขันไม่ต่ ากว่า 4 คน หรือทีมเข้าแข่งขันไม่ต่ ากว่า 4 ทีม ทั้งนี้เฉพาะ
ประเภทกีฬา  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เห็นชอบ 

2.5 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับที่ 1-3 
2.6 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบมหกรรม ได้อันดับที่ 1-3 
2.7 เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่ด าเนินการโดยกรมพลศึกษา 
2.8 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3 ในการ

แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและมีผู้เข้าแข่งขันไม่ต่ ากว่า 4 คน  หรือทีมที่เข้าแข่งขันไม่ต่ ากว่า 4 ทีม 
ทั้งนี้เฉพาะประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เห็นชอบ 

2.9 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขัน และ/
หรือ  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1-3 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล รอบ
ระดับประเทศ และ/หรือ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประเภทเยาวชน  ได้อันดับที่ 1-3 รอบระดับภาค 

2.10 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับที่ 1-3 
เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กีฬาเทศบาล) รอบ
ระดับประเทศ ได้อันดับที่ 1-3 และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) รอบระดับประเทศ ได้
อันดับที่ 1-3 

2.11 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษาในระดับ สูงสุด และ/ หรือการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา ได้อันดับที่ 1-3 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล 

2.12 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กีฬา
เทศบาล) รอบระดับภาค ได้อันดับที่ 1 และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) รอบระดับภาค 
ได้อันดับที่ 1  และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบระดับเขตการศึกษา ได้อันดับที่ 1 

2.13 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร และ/หรือการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ได้อันดับที่ 1 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล 

2.14 เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับจังหวัด 
 
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย จะได้รับการยกเว้น

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย  
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3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
3.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
3.2 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน 1 ชุด 
3.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็นตัวพิมพ์
เท่านั้น 

3.3.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

3.4 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันต่างๆ ดังนี้ (เอกสารตัวจริงให้น ามาวัน
ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาด้วย) 

3.5.1 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
 3.5.2 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ 
 3.5.3 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ระดับเยาวชน และท่ัวไป โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (นายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง) หรือการ
กีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง 

 3.5.4 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
โดยกรมพลศึกษารับรอง 

 3.5.5 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการแข่งขัน หรือการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 

 3.5.6 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับรอง 

 3.5.7 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา หรือการ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา หรือการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร หรือการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี หรือการ
แข่งขันกีฬาของจังหวัด ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล 

 
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่ผู้สมัครน ามาแสดงต้องเป็นตัวพิมพ์

เท่านั้น และระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือให้จังหวัดออกหนังสือรับรองหรือค าสั่งจังหวัดแนบมาด้วย หรือ
รับรองโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่จัดการแข่งขันรับรอง ทั้งนี้ให้คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง
ผลงานเดียว เท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา และการสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ จักแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในภายหลัง 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 3 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
(เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 

 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565) ดังต่อไปนี้ 
2.1 เป็นผู้มีความสามารถด้านการแสดงการร่ายร าไหว้ครูมวยไทย  ทักษะมวยไทย คีตะมวยไทย 

เชิงมวยไทยโบราณ นาฏมวยไทย หรือ 
2.2 เป็นผู้มีความสามารถด้านการแสดงกระบี่กระบอง ดาบสองมือ หรือ 
2.3 เป็นผู้มีความสามารถด้านการขับร้อง (เพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล) และมีความสามารถในการ

เล่นดนตรี 
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  

3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
3.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็น
ตัวพิมพ์เท่านั้น 

3.2.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  

ทั้งนี้  ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย จ านวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2  

 

3.3 ส าเนาหลักฐานรับรองความสามารถด้านการแสดงการร่ายร าไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย คีตะมวย
ไทย เชิงมวยไทยโบราณ นาฏมวยไทย ด้านการแสดงกระบี่กระบอง ดาบสองมือ ด้านการขับร้อง (เพลงไทยเดิม ไทย
ลูกทุ่ง ไทยสากล) และมีความสามารถในการเล่นดนตรี หรือหลักฐานที่ออกให้โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานจัดการ
แข่งขันหรือจัดการแสดง จ านวน 1 ชุด (เอกสารตัวจริงให้น ามาวันทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการสอบ
สัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ จักแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในภายหลัง 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 4 เด็กดีอยากเป็นครู (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 
 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. เป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายสถาบันร่วมผลิต ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้ 

1. โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
3. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
4. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
6. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
7. โรงเรียนคงทองวิทยา 
8. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
9. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 
10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร 
11. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
12. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร 
13. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
14. โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา 
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
16. โรงเรียนถาวรานุกูล 
17. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
18. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
19. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
20. โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
21. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
22. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
23. โรงเรียนนารีวุฒิ 
24. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
25. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
26. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
27. โรงเรียนบางบัวทอง 
28. โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 
29. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
30. โรงเรียนบางลี่วิทยา 
31. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
32. โรงเรียบางหลวงวิทยา 
33. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
34. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
35. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
36. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
37. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
38. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
39. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
40. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
41. โรงเรียนเพลินพัฒนา 
42. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
43. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
44. โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 

45. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
46. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
47. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
48. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
49. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
50. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
51. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
52. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
53. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
54. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
55. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
56. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
57. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) 

จังหวัดเพชรบุรี 
58. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 
59. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร 
60. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
61. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
62. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
63. โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
64. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
65. โรงเรียนสกลวิสุทธิ 
66. โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 
67. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
68. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
69. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
70. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
71. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
72. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
73. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
74. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
75. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
76. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
77. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
78. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
79. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
80. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
81. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
82. โรงเรียนอู่ทอง 
83. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
84. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
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3.  เป็นนักเรียนที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดส่งรายชื่อให้กับทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4.  เป็นนักเรียนที่มีความมุ่งม่ันและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพครู 
5.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
5.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:4) โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง  
 
 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 5 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
(เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 

 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คุณสมบัติทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม (เช่น การขยายพันธุ์พืช โครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร การจัดสวนถาด การจัดสวนกล้วยไม้ 
การจัดดอกไม้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การออกแบบภูมิทัศน์ การเป็นวิทยากรค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการยุว
เกษตรกร โครงการผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ฯลฯ) ที่ได้ล าดับที่ 1-5 ในระดับชาติ หรือ ได้ล าดับที่ 1-3 ในระดับภาค 
หรือ ได้ล าดับที่ 1-3 ในระดับเขตการศึกษา นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นมาเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 
31 ธันวาคม 2565) 

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
3.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็น
ตัวพิมพ์เท่านั้น 

3.2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 

ทั้งนี้  ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย ตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ
สาขาที่ได้ก าหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2  
    

3.3 ส าเนาหลักฐานรับรองความสามารถทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม หรือหลักฐานที่ออกให้โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานจัดการแข่งขัน หรือหน่วยงานที่นักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถ จ านวน 1 ชุด (เอกสาร
ตัวจริงให้เตรียมเพ่ือแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 6 บุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร (เฉพาะคณะเกษตร ก าแพงแสน) 
 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับชั้น
มัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร 

2. จะต้องมีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) เป็นผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตร 
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) หรือสมาคม
วิชาชีพทางการเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สามารถตรวจสอบได้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งดูแลพ้ืนที่ที่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ 

3. ในการสมัครโควตายุวเกษตรกร ต้องเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

4.1 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 หรือ 6 ภาคการเรียน โดยทาง
โรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง 

4.2 หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่กรอกข้อความสมบูรณ์ หรือ ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
พร้อมประทับตราหน่วยงานที่รับรอง 

4.3 กรณีเป็นยุวเกษตร ต้องแนบหนังสือรับรองเป็นยุวเกษตร พร้อมประทับตราหน่วยงานที่รับรอง 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 7 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 
ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน 

 (เฉพาะคณะเกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 
 

ทุนตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสานต่ออาชีพพระราชทาน  คณะเกษตร  ก าแพงแสน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ เรียน 4 ปี จ านวน 8 ทุน  

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย ของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่
สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร) 

2. เป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยง 
โคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร) 

3. ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ดังกล่าว 

4. มีจ านวนโคในฟาร์มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี 
5. ล าดับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จะพิจารณาตามล าดับ 

ดังนี้ 
5.1 บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนม 
5.2 หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ์) 
5.3 บุตรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม 
5.4 หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ์) 

 
 **การพิจารณาในแต่ละส่วนให้ คณะ/สาขา เป็นผู้พิจารณาอยู่ใน ดุลพินิจของผู้สอบสัมภาษณ์ ** 
 

6. กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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7. ข้อส าคัญของการด าเนินการขอรับทุน  
    ผู้ที่ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

คุณสมบัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผ่านการพิจารณาจากสถานศึกษา โดยจะต้องเริ่มด าเนินการรวบรวมและน าส่ง
เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ผ่านสหกรณ์ และน าส่งผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัด แล้วจึงน าส่งให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และการด าเนินการสมัครเข้าศึกษาใน
สถานศึกษาให้ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนดด้วย  

8. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนด  
  8.1 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ที่มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์เข้า

ร่วมโครงการ และส่งบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์สมัครขอรับทุนตามโครงการ และผลการพิจารณาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

   8.2 แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนผู้ขอรับทุน และเหตุผลความจ าเป็นประกอบ 
   8.3 หนังสือรับรองของสหกรณ์ (ตามแบบที่ก าหนด) 
   8.4 หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์ (ตามแบบที่ก าหนด) 
   8.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสหกรณ์ 
   8.6 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน 
 

9. เอกสารการสมัครในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
9.1 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 หรือ 6 ภาคการเรียน 

โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง 
 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์: 
http://office.cpd.go.th/cooptrain หัวข้อ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา” 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
 ติดต่อ:  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์    
            เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   
                โทร./โทรสาร 0 2669 4577 และ 0 2241 2705 ต่อ 208 
                ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_cttdo@cpd.go.th  

2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 (ผู้ประสานงานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด) 
4. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ในส่วนของสถานศึกษา  
    คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร (พ่ีพลอย) มือถือ 06 1553 9939   
e-mail: agr_eduserv@ku.ac.th 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
 

mailto:agr_eduserv@ku.ac.th
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รูปแบบท่ี 8 ผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม (เฉพาะคณะสิ่งแวดล้อม) 
 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร 
2. มีประวัติผลงานด้านการเป็นผู้น าองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

3.1 ส าเนาผลการเรียน (ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จ านวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และ
เจ้าหน้าที่ลงนามก ากับ 

3.2 ประวัติผลงานด้านการเป็นผู้น าองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 9 บุตรเกษตรกร (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์) 
 

1. ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแบ่งเป็น 
1.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร 
1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคเรียน 
2. เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์หรือผู้ที่ร่วมหุ้นฟาร์มปศุสัตว์ในลักษณะห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่

จดทะเบียนตามกฎหมายที่มีระยะเวลาของการประกอบกิจการและได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มที่หน่วยงานของรัฐ
ออกให้ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์นั้น ๆ ยินดีจะเป็นเครือข่ายฟาร์มและให้ความร่วมมือในการฝึกงานของนิสิต คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ฟาร์มปศุสัตว์ หมายถึง ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ หรือสัตว์ปีกอ่ืนๆ ฟาร์มโคนม (แม่โครีดนม) ฟาร์มโคเนื้อพ่อ-
แม่พันธุ์ ฟาร์มโคเนื้อขุน ฟาร์มแพะเนื้อหรือฟาร์มแกะ ฟาร์มแพะนม ฟาร์มสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์น้ า
หรือครึ่งบกครึ่งน้ า 

5. คุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้นขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกและการตัดสิน
ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่ยุติ 

6. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
7. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  

7.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
7.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดภาคต้นของ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:4) โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง  
 
คณะกรรมการฯ จะสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาและให้คะแนนจากบุคลิกภาพ ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความตั้งใจใน

การด าเนินธุรกิจต่อจากบิดา-มารดา เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 10 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
ระยะที่ 2 (วมว.) (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์) 

 
1. ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
2. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  

3.1 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:4) โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง  

3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
      3.3 ใบรับรองแพทย์  ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่ อง                  
การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                           
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
                                             ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
                                                 

   http://bitly.ws/zSsM 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bitly.ws/zSsM
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รูปแบบท่ี 11 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาบุตรชาวประมง ก าแพงแสน) 
(เฉพาะคณะประมง) 

 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร 
2. ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้านวิชาการจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ 
3. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง หรือแปรรูปสัตว์น้ า โดยมีหนังสือ

รับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือ 
4. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จบการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 5.1 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ 
 5.2 เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามคุณสมบัติ ตามข้อที่  3 หรือ 4 
 5.3 ส าเนาผลการเรียน (ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จ านวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน 

และเจ้าหน้าที่ลงนามก ากับ 
 5.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 5.5 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือห้องเรียนที่เน้นการ
เรียนด้านภาษาอังกฤษ (เรียนในแผนการเรียนศิลป์ -ค านวณ หรือศิลป์ภาษา) ที่ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  
1.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
1.2 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
1.3 ส าเนาผลการเรียน (ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จ านวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และ

เจ้าหน้าที่ลงนามก ากับ 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบท่ี 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 

 
 1.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทั่วประเทศ 

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  
2.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
2.2 ส าเนาผลการเรียน (ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จ านวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และ 

เจ้าหน้าที่ลงนามก ากับ 
 
    

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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รูปแบบที่ 14 โครงการส่งเสริมนักเรียนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  

2.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
2.2 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
2.3 ส าเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จ านวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และ

เจ้าหน้าที่ลงนามก ากับ 
 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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3. การรับสมัครและการช าระเงิน 
 3.1 รับสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์– 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ online ทาง 
https://admission.kps.ku.ac.th 

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 00.01 น. 
- ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 21.00 น. 

3.2 ช าระเงินค่าสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์– 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ภายในเวลา 22.00 น.) โดยช าระได้ 2 
ช่องทาง ได้แก่ 

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2) ช าระด้วย Bar Code ผ่านทาง Mobile Banking App ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท) 

5. การเลือกคณะ และสาขาวิชา 
 ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ตามเกณฑ์การรับได้เพียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาและ 1 รูปแบบเท่านั้น 

 
6. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด  

2. หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกข้อมูลที่ไม่
เป็นความจริง หรือข้อความในใบสมัคร หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นความเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์จากการเป็นนิสิตทันทีและจะไม่คืนเงิน
ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (รอบที่ 2) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป 

4. ผู้ที่มารายงานตัวเป็นนิสิตในโครงการนี้แล้ว ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะและไม่มีสิทธิ์ย้ายจากหลักสูตรภาคพิเศษ
เป็นหลักสูตรภาคปกติ 

5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้จะต้องมามอบตัวเพ่ือแสดงความจ านงเข้าศึกษาตามวันและ
เวลาที่ก าหนด หากไม่มอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในโครงการนี้และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมทุกกรณ ี

 
 
 

 

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมคัรผ่านระบบ online 
และช าระค่าสมัครผ่านช่องทางที่ก าหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

https://admission.kps.ku.ac.th/
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7. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 

 (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์) 
        รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษา 
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

(โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจ าปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2) 
 
รูปแบบท่ี 1 รับตรงพื้นที่ 
รูปแบบท่ี 4 เด็กดีอยากเป็นครู 
รูปแบบที ่6 บุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร 
รูปแบบท่ี 8 ผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบท่ี 9 บุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 
รูปแบบท่ี 10 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

      ระยะท่ี 2 (วมว.) (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 
รูปแบบท่ี 11 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาบุตรชาวประมง ก าแพงแสน) 
รูปแบบท่ี 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
รูปแบบท่ี 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
รูปแบบที่ 14 โครงการส่งเสริมนักเรียนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 

1 ผู้สมคัรลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. 
https://student.mytcas.com/  

28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

2 รับสมคัรออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 

3 ช าระเงินค่าสมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 

4 คณะตรวจสอบคุณสมบตัิ   20 เมษายน 2566 

5 ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โดยเข้า 
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th 

21 เมษายน 2566 

6 สอบสัมภาษณ ์ 26 เมษายน 2566 

7 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์ โดยเข้า 
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th 

 28 เมษายน 2566 

8 ยืนยันสิทธ์ิ ระบบ TCAS ของ ทปอ. 4-5 พฤษภาคม 2566 

9 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th 12 พฤษภาคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://student.mytcas.com/
https://admission.kps.ku.ac.th/
https://esd.kps.ku.ac.th/quota/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

 

รูปแบบท่ี 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา  
รูปแบบท่ี 3 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
รูปแบบท่ี 5 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 

1 ผู้สมคัรลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. 
https://student.mytcas.com/  

28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

2 รับสมคัรออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 
3 ช าระเงินค่าสมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 
4 คณะตรวจสอบคุณสมบตัิผู้มสีิทธ์ิเข้าทดสอบทักษะ  22-28 มีนาคม 2566 
5 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้่านคณุสมบัตแิละมสีิทธ์ิเข้าทดสอบทักษะ โดยเข้า 

ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th  
29 มีนาคม 2566 

6 ทดสอบทักษะ 2 เมษายน 2565 

7 ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โดยเข้า 
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th 

21 เมษายน 2566 

8 สอบสัมภาษณ ์ 26 เมษายน 2566 

9 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์ โดยเข้า 
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th 

28 เมษายน 2566 

10 ยืนยันสิทธ์ิ ระบบ TCAS ของ ทปอ. 4-5 พฤษภาคม 2566 

11 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th 12 พฤษภาคม 2566 

 

รูปแบบท่ี 7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

 ล าดับ กิจกรรม วัน เดือน ป ี
 1 กรมฯ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 25 มกราคม – มีนาคม 2566 
 2 กรมฯ พิจารณาคณุสมบัตติามเกณฑ ์ 4 เมษายน 2566 
 3 กรมฯ ส่งรายชื่อผูผ้่านเกณฑ์ให้สถานศึกษา 5 เมษายน 2566 
 4 ผู้สมคัรลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. 

https://student.mytcas.com/   
28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

 5 รับสมคัรออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 

 6 ช าระเงินค่าสมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 

 7 ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โดยเข้า 
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th 

21 เมษายน 2566 

 8 สอบสัมภาษณ ์ 26 เมษายน 2566 

 9 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์ โดยเข้า 
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th 

28 เมษายน 2566 

 10 ยืนยันสิทธ์ิ ระบบ TCAS ของ ทปอ. 4-5 พฤษภาคม 2566 
 11 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th 12 พฤษภาคม 2566 

https://student.mytcas.com/
https://admission.kps.ku.ac.th/
https://admission.kps.ku.ac.th/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
https://student.mytcas.com/
https://admission.kps.ku.ac.th/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
เกณฑ์การรับโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจ าปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2) 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 

 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

จ านวนรับรอบท่ี 2 1,857   

คณะเกษตร ก าแพงแสน 267   
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส์เกษตร 

23 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1.ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
-  คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 - ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 25%  
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 25%  
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส์เกษตร 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1.ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 25%  
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 25%  
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 
 
 
 

 
 
 
 

16 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1.ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
-  คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 -  ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 8 รูปแบบที่ 7  โครงการความร่วมมือทางการศึกษา
เพ่ือสานต่ออาชีพพระราชทาน 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 12) 
1.ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
-  คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
-  ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4. กรณีเป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม 

ต้องแนบหนังสือรับรอง จ านวน 2 ฉบับ 
- หนังสือรับรองของสมาชกิสหกรณ์ 
- หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 
 

 
 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
 A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1.ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
-  คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
-  ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาเทคโนโลย ี
ชีวภาพทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

 

15 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
-  คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 -  ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลย ี
ชีวภาพทางการเกษตร 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

165 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
 

36 รูปแบบที่ 6 บุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 12) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
3. กรณีที่เป็นบุตรเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือ

ใบรับรองการขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 
หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
4. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนักดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ  
A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 

 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะประมง 20   

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 14 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT ความถนัดท่ัวไป 40% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 5 รูปแบบที่ 11 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน (โควตาบุตรชาวประมง ก าแพงแสน)  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 18) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.25 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.25 

 3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
4. ผู้สมัครมีคณุสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้าน

วิชาการจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ 

 4.2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการประมง หรือแปรรูปสตัว์น้ า โดย
มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
หรือ 

  4.3 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จบการศึกษา
จากคณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โดยมเีอกสารส าเร็จการศึกษา 

 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT ความถนัดท่ัวไป 40% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามขอ้ 4.1 หรือ 
เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกีย่วข้องตาม
คุณสมบัติ ตามข้อท่ี 4.2 หรือ 4.3 
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
4. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT ความถนัดท่ัวไป 40% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ก าแพงแสน 

176  
 

 
 

(ภาคปกติ) 137   
สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

31 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20% 
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และวิศวกรรมศาสตร์) 30%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 25% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 25% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 



33 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.25 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 3.25 

 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20% 
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และวิศวกรรมศาสตร์) 30%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 25% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 25% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

2 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช) ในสาขาวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ
เทียบเท่า 

2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20% 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10% 
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และวิศวกรรมศาสตร์) 70%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
โยธา-ชลประทาน 

16 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 
  
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20%      
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
     และวิศวกรรมศาสตร์) 40%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 20% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
โยธา-ชลประทาน 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20%      
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
     และวิศวกรรมศาสตร์) 40%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 20% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ-โลจสิติกส ์
 

30 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 10% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 10% 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 70% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ-โลจสิติกส ์
 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 10% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 10% 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 70% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร ์

17 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20 % 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 70% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร ์

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20 % 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 70% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร ์

2 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช) ในสาขาวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ
เทียบเท่า 

2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20 % 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 70% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 8 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

  
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20%      
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
     และวิศวกรรมศาสตร์) 30%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 30% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 20% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20%      
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
     และวิศวกรรมศาสตร์) 30%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 30% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 20% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล-เกษตร 

4 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา  
    ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 4 ภาค
การศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20% 
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และวิศวกรรมศาสตร์) 80%   
2.  ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3.  ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล-เกษตร 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
-  จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20% 
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และวิศวกรรมศาสตร์) 80%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-
โครงสร้างพื้นฐาน 

20 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3 ) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
-  จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 25%  
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 25%  
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 25% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 25% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-
โครงสร้างพื้นฐาน 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
-  จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 25%  
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 25%  
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 25% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 25% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

(ภาคพิเศษ) 39   

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล-เกษตร 
(ภาคพิเศษ) 

22 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.30 
-  จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. มีผลการเรยีนคณติศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาค
การเรยีนเฉลีย่รวมกันท้ัง 2 วิชา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20%      
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
     และวิศวกรรมศาสตร์) 80%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล-เกษตร  
(ภาคพิเศษ) 

2 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ในสาขาวิชา
เครื่องกล หรือ เครื่องกลและซ่อมบ ารุง หรือ
เทียบเท่า 

2. คะแนนเฉลี่ย  
- ก าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่

ต่ ากว่า 3.00 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20%      
• TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
     และวิศวกรรมศาสตร์) 80%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธิ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(ภาคพิเศษ) 

15 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
-  จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 25%  
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 25%  
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 25% 
• TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์) 25% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์ 

218 
  

สาขาวิชาเกษตรและ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
(หลักสูตร 4 ปี) 

38 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 40 % 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20 % 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40 % 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาเกษตรและ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
(หลักสูตร 4 ปี) 

1 รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 6) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 
 
 

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวด
ล้อมศึกษา  
(หลักสูตร 4 ปี) 

1 รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 8) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะด้านศลิปวัฒนธรรม 70% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาเกษตรและ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
(หลักสูตร 4 ปี) 

4 รูปแบบที่ 5 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 11) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 

ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 70% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้  
วิชาเอกพลศึกษาและ 
สุขศึกษา 

15 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 

ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.  รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 80 % 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 20 % 
2. ผ่านการสอบสมภาษณ ์

  3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้  
วิชาเอกพลศึกษาและสุข
ศึกษา 

45 รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 6) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.  รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70% 
• TGAT (ความถนัดทั่วไป) 10%   
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 20 % 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้  
วิชาเอกพลศึกษาและสุข
ศึกษา 

3 รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 8) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.  รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะทางด้านศลิปวัฒนธรรม 70% 
• TGAT (ความถนัดทั่วไป) 10%   
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 20% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้  
วิชาเอกพลศึกษาและสุข
ศึกษา 

10 รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 9) 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
3.  รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 80% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 20% 
2. ผ่านการสอบสมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ศึกษา 

12 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. คะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ  
    ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT 1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 40%  
• TGAT 2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15%   
• TGAT 3 (สมรรถนะการท างาน) 15%   
• TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร)์ 30% 
2. ผ่านการสอบสมภาษณ ์

  3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ศึกษา 

1 รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 6) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ  
     ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 10 

หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70% 
• TGAT 1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 10%  
• TGAT 2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 5%  
• TGAT 3 (สมรรถนะการท างาน) 5%  
• TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร)์ 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 8) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ  
     ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ  
     ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะทางด้านศลิปวัฒนธรรม 70% 
• TGAT 1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 10%  
• TGAT 2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 5%   
• TGAT 3 (สมรรถนะการท างาน) 5%   
• TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร)์ 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ศึกษา 

15 รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 9) 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
2. คะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ  
   ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT 1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 40%  
• TGAT 2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15%   
• TGAT 3 (สมรรถนะการท างาน) 15%   
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 30% 
2. ผ่านการสอบสมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 
 

10 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนคา่น้ าหนัก 
ดังนี ้

• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 40% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 30% 
2. ผ่านการสอบสมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 
 

1 รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านนักกฬีา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 6) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้
• ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิเคลยริ่งเฮาส ์

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 
 

1 รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 6) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะทางด้านศลิปวัฒนธรรม 70% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 
 

10 รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 9) 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 40 % 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์
ศึกษา 

14 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1) 40% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์
ศึกษา 

1 รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 6) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์
ศึกษา 

1 รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 8) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก 
ดังนี ้
• ทดสอบทักษะทางด้านศลิปวัฒนธรรม 70% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 10% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 10% 
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
 3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์
ศึกษา 

13 รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 9) 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก 

ดังนี ้

• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40 % 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 30% 
2. ผ่านการสอบสมภาษณ ์

  3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกเกษตรกรรม 
ศึกษา 

 18 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 9) 

1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก 
ดังนี ้
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20 % 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20 % 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 30%) 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

  3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกเกษตรกรรม 
ศึกษา 

1 รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 6) 

1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก 
ดังนี ้
• ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 60% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 10% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

  3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกเกษตรกรรม 
ศึกษา 

1 รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 8) 

 1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-   จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• ทดสอบทักษะทางด้านศลิปวัฒนธรรม 60% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10% 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 10% 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

  3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจัดการ 
เรียนรู้ 
วิชาเอกเกษตรกรรม 
ศึกษา 

1 รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 8) 

1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก 
ดังนี ้
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30% 
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20 % 
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20 % 
• TPAT 5 (ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร)์ 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

  3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7   

สัตวแพทยศาสตร ์ 5 รูปแบบที่ 9 บุตรเกษตรกร 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 16) 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  
-   ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.20 
3. เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์ม 

ปศุสัตว์หรือผู้ที่ร่วมหุ้นฟาร์มปศุสตัว์ในลักษณะ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่จดทะเบยีนตามกฎหมายที่
มีระยะเวลาของการประกอบกิจการ และไดร้ับ 
การรับรองมาตรฐานฟาร์มที่หน่วยงานของรัฐ 
ออกให้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ป ี

4. เจ้าของฟาร์มปศสุัตว์นั้น ๆ ยินดีเซ็นสัญญา 
ให้ความร่วมมือเป็นฟาร์มฝึกงานของนิสิต 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

5. ฟาร์มปศุสตัว์ หมายถึง ฟารม์ไก่เนื้อ 
ฟาร์มไกไ่ข่ หรือสตัว์ปีกอ่ืนๆ ฟารม์โคนม 
(แม่โครีดนม) ฟาร์มโคเนื้อพ่อ-แมพ่ันธุ์ 
ฟาร์มโคเนื้อขุน ฟาร์มแพะเนื้อหรอืฟาร์มแกะ 
ฟาร์มแพะนม ฟารม์สุกรพ่อ-แม่พันธ์ุ 
ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์น้ าหรือครึง่บกครึ่งน้ า 

6. คุณสมบัติที่นอกเหนือจากท่ีก าหนดข้างต้นข้ึน
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
และการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นท่ียุติ 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• TPAT 3 (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์) 20%  
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1), A-level 

(เคมี), A-level (ชีววิทยา) แต่ละวชิา ≥ 30 
คะแนน 40% 

2. ผ่านการตรวจสุขภาพ 
3. ผ่านสอบสมัภาษณ์ (30%) 
4. ยืนยันสิทธิ ์

สัตวแพทยศาสตร ์ 2 รูปแบบที่ 10 โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2 (วมว.) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 17)  
1. เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 ในโครงการสนันสนุนการจดัตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

2. คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 3.50  
*หมายเหตุ ผู้สมัครในโครงการนี้ 

ไม่มีสิทธิ์สมัครในโครงการสาธิตเกษตรฯ 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนคา่น้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10% 
• TPAT 3 (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์) 10%  
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1), A-level 

(เคมี), A-level (ชีววิทยา) (40%) 
• ผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ 

ตามประกาศ สพ.มก. (20%) 
2. ผ่านการตรวจสุขภาพ 
3. ผ่านสอบสัมภาษณ ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมบริการ 620   

ภาคปกติ 192   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ 

23 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50  
4. รับทุกแผนการเรียน 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 90% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 
 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ 

5 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 19) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    
    การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50  
4. รับทุกแผนการเรียน 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 90% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ 

5 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
2. คะแนนเฉลี่ย 

 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 90% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
การบิน 

10 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    
    การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50  
4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 70% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
การบิน 

5 รูปแบบที ่14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนไมต่่ ากว่า 2.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 70% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  
 

สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

8 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    
    การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

3. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 80% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

7 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
2. คะแนนเฉลี่ย 

 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    

           การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 50% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  
 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 

7 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    
    การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 

4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 40% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 

1 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 19) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    
    การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 

4. รับทุกแผนการเรียน 
 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 40% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 

2 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
2. คะแนนเฉลี่ย 

 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    

           การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการ 
ท่องเที่ยวร่วมสมัย) 

15 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้    
    คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 40% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการ 
ท่องเที่ยวร่วมสมัย) 

1 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 19) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    
    การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 

4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 40% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการ 
ท่องเที่ยวร่วมสมัย) 

2 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
2. คะแนนเฉลี่ย 

 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค    

           การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการสร้างสรรค ์
การบริการเพื่อธุรกิจการ 
ท่องเที่ยว 

20 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ  

2.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการสร้างสรรค ์
การบริการเพื่อธุรกิจการ 
ท่องเที่ยว 

5 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ  

2.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาการสร้างสรรค ์
การบริการเพื่อธุรกิจการ 
ท่องเที่ยว 

5 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ 

20 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. รับทุกแผนการเรียน 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 80%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ 

5 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 19) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. รับทุกแผนการเรียน 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 80%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ 

5 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่ว 
ประเทศ 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 80%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการธุรกิจบริการ 
และอุตสาหกรรมไมซ ์

31 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
    การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

การจัดการธุรกิจบริการ 
และอุตสาหกรรมไมซ ์

5 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรอื 5 หรือ 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค   
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 50% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

การจัดการธุรกิจบริการ 
และอุตสาหกรรมไมซ ์

5 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 60% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 40%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ภาคพิเศษ 428   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ  
(ภาคพิเศษ) 

45 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

4. รับทุกแผนการเรียน 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ  
(ภาคพิเศษ) 

5 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 19) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

4. รับทุกแผนการเรียน 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ  
(ภาคพิเศษ) 

5 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 

1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ    

    

 

 

 

 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
การบิน (ภาคพิเศษ) 

25 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ย  
   5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนนเฉลี่ย  
   6 ภาคการศึกษา  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
    คณิตศาสตร ์
4. รับทุกแผนการเรียน  
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 



61 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
การบิน (ภาคพิเศษ) 

5 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ภาคพเิศษ) 

43 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 

1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 



62 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ภาคพเิศษ) 

5 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 
 
 

สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ภาคพเิศษ) 

5 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 

1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 

    

 

 

 

 

 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 



63 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 
(ภาคพิเศษ) 

137 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
    คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 
(ภาคพิเศษ) 

3 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 

1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
    คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
4. รับทุกแผนการเรียน 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 
(ภาคพิเศษ) 

7 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
2. คะแนนเฉลี่ย 

 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการ 
ท่องเที่ยวร่วมสมัย) 
(ภาคพิเศษ) 

133 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
    คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
4. รับทุกแผนการเรียน 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการ 
ท่องเที่ยวร่วมสมัย) 
(ภาคพิเศษ) 

3 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  

3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
    คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
4. รับทุกแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจดัการ 
อุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการ 
ท่องเที่ยวร่วมสมัย) 
(ภาคพิเศษ) 

7 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
 2. คะแนนเฉลี่ย 

 - ก าลังศึกษา ไม่จ ากัดคะแนน 
   เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
 - จบการศึกษา ไม่จ ากดัคะแนน 
   เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 100% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ 

411 
 
 

 
 

ภาคปกติ 257   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20%    
• A-Level (ภาษาไทย) 20% 
• A-Level (ภาษาอังกฤษ) 40%    

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร ์

19 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระคณิตศาสตร์และ 
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ 
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระคณิตศาสตร์ หรือ 
5. รับนักเรียนที่ท่ีเรียนกลุม่สาระวทิยาศาสตร ์

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30%    
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 50%  
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ชีวภาพ 

25 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50  
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์     

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10%    
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20%  
• A-Level (เคมี) 20% 
• A-Level (ชีววิทยา) 40%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลย ี
สารสนเทศ   
 

10 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.25 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.25 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 และเรียน    
   วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไมน่้อยกว่า  
   18 หน่วยกิต 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ ทุกภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และเรียน    
   วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไมน่้อยกว่า  
   18 หน่วยกิต 
 
 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%    
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20%  
• A-Level (ภาษาไทย) 10%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาเคมี  
 
 

33 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.00 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.00 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.00  

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20%  
• A-Level (ฟิสิกส์) 20% 
• A-Level (เคมี) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาฟิสิกส ์ 29 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.00 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.00 
  
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 30%  
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาฟิสิกส ์ 1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
(โครงการ วมว.) 
 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.00 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.00 
  
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 30%  
• A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-Level (ฟิสิกส์) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการจดัการ 15 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 30% 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 30%  
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 

46 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้                   
  - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
  - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  - ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 10% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 10%    
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 10%  
• A-Level (เคมี) 30% 
• A-Level (ชีววิทยา) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาการตลาด 25 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
•    GPAX (คะแนนเฉลีย่) 30% 
•    TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 70%    
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์
ประยุกต ์
 

21 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.25 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้                   
  - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.25 
 - คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 2.50 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
•    GPAX (คะแนนเฉลีย่) 30% 
•    TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 20%    
•    A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต ์1) 30% 
•    A-Level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง 

13 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนน 
   เฉลี่ยไมต่่ ากว่า 2.50 
 - ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
•   GPAX (คะแนนเฉลีย่) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30%    
• A-Level (สังคมศึกษา) 30% 
• A-Level (ภาษาไทย) 20% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการบัญชี 8 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 25% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 75%    
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการบัญชี 2 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ  
    สาขาวิชาการบัญชี 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 และต้องมีส าเนาใบ 
   แสดงคะแนนผลการสอบ TGAT 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75 และต้องมีส าเนาใบแสดง  
   คะแนนผลการสอบ TGAT 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 25% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 75%    
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม 5 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. รับทุกแผนการเรียน 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 30% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60%    
• TPAT3 (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์) 10% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

ภาคพิเศษ 154   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
(ภาคพิเศษ) 

5 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 20%    
• A-Level (ภาษาไทย) 20% 
• A-Level (ภาษาอังกฤษ) 40%    

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

สาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ (ภาคพเิศษ) 

45 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระคณิตศาสตร์และ 
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ 
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระคณิตศาสตร์ หรือ 
5. รับนักเรียนที่ท่ีเรียนกลุม่สาระวทิยาศาสตร ์

 
 
 

 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 30%    
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 50%  
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

44 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย  

1.1 คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 

2. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสตูร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
   ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1 คะแนนเฉลี่ย 
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6  
   ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.25 และเรียน    
   วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไมน่้อยกว่า  
   18 หน่วยกิต 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ ทุกภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.25 และเรียน    
   วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไมน่้อยกว่า  
   18 หน่วยกิต 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 50%    
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 20%  
• A-Level (ภาษาไทย) 10%   
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการจดัการ 
(ภาคพิเศษ) 

25 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 30% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 30% 
• TGAT3 (สมรรถนะการท างาน) 10%   
• A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) 30%  
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการตลาด 
(ภาคพิเศษ) 

30 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 40% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการบัญชี  
(ภาคพิเศษ) 

3 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 25% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 75% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

สาขาวิชาการบัญชี  
(ภาคพิเศษ) 

2 รูปแบบที่ 14 ส่งเสริมนักเรียน ปวช 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 21) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ  
    สาขาวิชาการบัญชี 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และต้องมีส าเนาใบ 
   แสดงคะแนนผลการสอบ TGAT 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.00 และต้องมีส าเนาใบแสดง  
   คะแนนผลการสอบ TGAT 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
• GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 25% 
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 75% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 30   

ภาคปกติ 14   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

9 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 ภาค    
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 

4 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 19) 
1. ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย        
   หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการ   
   สอนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษ 
   ภาษาอังกฤษ หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
   แบบ เ ข้ มห รื อห้ อ ง เ รี ยนที่ เ น้ นก าร เ รี ยน 
   ด้านภาษาอังกฤษ 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย 
 

1 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
 1. ผู้ ที่ ก าลั งศึ กษา ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 ใน 
     โครงการสนั บสนุ นการจั ดตั้ งห้ อง เ รี ยน 
    วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล   
    ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  

ภาคพิเศษ 16 
  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย 
(ภาคพิเศษ) 

11 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3)  
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
   ตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย 
(ภาคพิเศษ) 

5 รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย        
   หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการ   
   สอนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษ 
   ภาษาอังกฤษ หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
   แบบ เ ข้ มห รื อห้ อ ง เ รี ยนที่ เ น้ นก าร เ รี ยน 
   ด้านภาษาอังกฤษ 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี้  
• TGAT (ความถนัดท่ัวไป) 60% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 40% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ  

คณะสิ่งแวดล้อม 108   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

19 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา  
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. เรียนแผนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร ์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้      
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 15% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (เคมี) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

15 รูปแบบที่ 8 ผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 15) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. เรียนแผนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร ์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
5. มีประวัติผลงานด้านการเป็นผู้น าองค์กรด้าน 
   สิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้าน     
   สิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้      
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 15% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (เคมี) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

5 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
(โครงการ วมว.) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. เรียนแผนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร ์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้      
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 15% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (เคมี) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 

 
 

สาขาวิชาการจดัการ 
สิ่งแวดล้อม 

44 รูปแบบที่ 1 รับตรงพ้ืนที่ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 3) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. เรียนแผนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร ์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้      
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 15% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (เคมี) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้มีสิทธิส์มัคร 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจดัการ 
สิ่งแวดล้อม 

20 รูปแบบที่ 8 ผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 16) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. เรียนแผนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร ์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
5. มีประวัติผลงานด้านการเป็นผู้น าองค์กรด้าน 
   สิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้าน     
   สิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้      
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 15% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (เคมี) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
 
 
 

สาขาวิชาการจดัการ 
สิ่งแวดล้อม 

5 รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)  
(ดูรายละอียดเพ่ิมเติมหน้า 20) 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย  
 - ก าลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรอื 6 ภาค 
   การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 - จบการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
   ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. เรียนแผนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร ์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดสินจากการเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้      
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) 15% 
• TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 15% 
• A-level (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 20% 
• A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์1) 20% 
• A-level (เคมี) 30% 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
3. ยืนยันสิทธ์ิ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คณะ /  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

เกษตร ก าแพงแสน 
     - สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 14,300 - 
     - สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 14,300 - 
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 14,300 - 
     - สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 14,300 - 
ประมง   

- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 14,300 - 
วิทยาศาสตร์การกีฬา   
     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 16,300 31,000 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน   

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 17,300 - 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 17,300 - 

      - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - 32,700 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 17,300 - 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส ์ 17,300 - 

      - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17,300 - 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล-เกษตร 17,300 32,700 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน * 17,300 - 

ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์   
 -  สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  12,900 - 

- สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  
• วิชาเอกพลศึกษาและสขุศึกษา 
• วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา, วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา,  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

,วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 

12,900 - 

ศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์   
 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12,900 35,200/31,200 
 - สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์  16,300 34,700 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 16,300 - 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,300 34,700 
- สาขาวิชาเคม ี 16,300 - 
- สาขาวิชาฟิสกิส ์ 16,300 - 
- สาขาวิชาการจัดการ 12,900 26,700 
- สาขาวิชาจุลชีววทิยา 16,300 - 
- สาขาวิชาการตลาด 12,900 26,700 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,300 - 
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 12,900 - 
- สาขาวิชาการบัญช ี 12,900 28,200 
- สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม 16,300 - 

อุตสาหกรรมบริการ   
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นท่ี) ประจ าปีการศึกษา 2566 
(TCAS รอบท่ี 2)  

คณะ /  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมบริการ 12,900 34,000 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 12,900 34,000 
- สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 12,900 34,000 

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 12,900 25,000 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการทอ่งเที่ยวร่วมสมัย) 12,900 25,000 
- สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการทอ่งเที่ยว 12,900 - 
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการ 12,900 - 
- สาขาวิชาการจดัการธุรกจิบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ 12,900 -  

สิ่งแวดล้อม   
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 16,300 - 
- การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 16,300 - 

สัตวแพทยศาสตร ์
 

 
- ไม่สังกัดภาควิชา 16,300 - 

หมายเหต ุ
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน รอประกาศจากมหาวทิยาลัยฯ 


