
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) แบบรับตรง (รอบที่ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

     คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษา 

แบบรับตรง (รอบท่ี 2) เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(ตอเน่ือง) ประจําปการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.     หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)

       (หลักสูตรไมขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

               1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ตอเนื่อง)    จํานวนที่รับ  20 คน

               2. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ตอเนื่อง)   จํานวนที่รับ 10 คน

2.     คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครสอบคัดเลือก

          ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร วุฒิที่รับสมัคร

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร(ตอเนื่อง)

หลักสูตร 3 ป
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้
 -สาขาวิชาเทคนิคยานยนต

 -สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 -สาขาวิชาชางกลโรงงาน

 -สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
 -สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม

 -สาขาวิชาซอมบํารุงอากาศยาน
 -สาขาวิชาเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม

 -สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 -สาขาวิชาชางกลเกษตร-สาขาวิชาไฟฟา
 -สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

 -สาขาวิชาแมคคาทรอนิกสและหุนยนต
 -สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

 -สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
 - หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของ
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หลักสูตร วุฒิที่รับสมัคร

 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ตอเนื่อง) หลักสูตร 3 ป

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้

- สาขาวิชาไฟฟา

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

- สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

- สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

- หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

***   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 สาขาวิชาเทานั้น  ***
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3.   กําหนดการรับ

กําหนดการ วัน/เดือน/ป

- รับสมัครและชําระเงิน

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

ตั้งแตบัดนี ้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณออนไลน

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

วันท่ี 18 มิถุนายน 2564

- สอบสัมภาษณออนไลน วันท่ี 20 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

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

วันท่ี 22 มิถุนายน 2564

- ยืนยันสิทธ์ิและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

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

วันท่ี 23-24 มิถุนายน  2564

ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ

และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจสอบ

พบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด
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4. วิธีการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต

สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร

ผานธนาคารผานธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 500 บาทโดยมี

คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย

ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนหากมีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

5. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณออนไลน ในวันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2564

สอบถามขอมูลคุณสมบัติไดท่ีงานวิชาการปริญญาตรี

E-mail: ug_eng@kmitl.ac.th

หรือ facebook page: Undergraduate Academic Affairs, KMITL

โทร. 02-329-8309 หรือ 085-827-1045

สอบถามขอมูลระบบการรับสมัครที่สํานักทะเบียนและประมวลผล

02-329-8000 ตอ 3203 , 3205

สอบถามขอมูลรายละเอียดของสาขาวิชาหลักสูตรตอเนื่อง

1.     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง)

 โทร 083-086-5922 ดร.จีรายุทธ หงศเวียงจันทร หรือ http://agrieng.kmitl.ac.th/ase

     2.     สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรตอเนื่อง)

โทร 02-329-8347

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
http://agrieng.kmitl.ac.th/ase
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6. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

เปนสิทธ์ิชี้ขาดของคณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ท่ี https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

7.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตาม

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศผลผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา และสถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

8. การตัดสิทธ์ิ
8.1. ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบันฯ

และไมชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
8.2. ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

9. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร   ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาค

การศึกษาละ 35,000 บาท และสถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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