
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  โครงการนักเรียน มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖
__________________________________________________________

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนที่สอบผานคาย มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) ไดมีโอกาสเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ในคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

๑. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวน 
 นักศึกษาชาวตางประเทศ

๒. เปนผูถือสัญชาติไทย หรือเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๓. เปนผูที่ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง และไมมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรงอาจกอใหเกิดอันตรายทั้ง

กับตนเองและผูอื่น ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๔.  ไมเปนผูที่อยูระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญา หรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาลดวยการกระ
 ทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท 

๕.  เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา 
 ความผิดตาง ๆ ที่ไมใชทางดานวิชาการ 

๖.  ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๗.  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎเกณฑตาง ๆ ของ
สถาบันฯ ทั้งที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

๘. มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
และตองไมเปนนักศึกษาของสถาบัน หรือผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน โดยมีภาระ
หนี้สินผูกพันกับสถาบันฯ 

๑. คณะ/วิทยาลัย จํานวนการรับ มีดังนี้ 

๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร ๔ ป 

จํานวนรับทุกสาขาวิชารวม ๘๐ คน โดยมีสาขาวิชาดังตอไปนี้



 

-  ๒  -

 

หลักสูตรทั่วไป 

๑) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

๒) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๓) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๔) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๕) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๖) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย 

๗) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน 

๘) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

๙) สาขาวิชาวิศวกรรมขนสงทางราง 

๑๐) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

๑๑) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

๑๒) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

๑๓) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

๑๔) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศและ วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรม 

      (หลักสูตร ๒ ปริญญา) 

หลักสูตรนานาชาต ิ

๑๕) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑๖) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑๗) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) 

1๘) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

1๙) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ (หลักสูตรนานาชาติ) 

๒๐) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)

๒๑) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง (หลักสูตรนานาชาติ) 

2๒) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แขนงแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ)

2๓) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

2๔) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟทแวร (หลักสูตรนานาชาติ)

๒๕) การจัดการวิศวกรรมและการเปนผูประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

๒๖) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)

๒๗) สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
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หลักสูตรนานาชาติ

๙. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

๑๐. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑๑. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑๒. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑๓. วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงไฟฟากําลัง 

๑๔. วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) (อยูในระหวางดําเนินการขอรับรองหลักสูตร)  

 

คุณสมบัติของผูสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร 

         
 

สาขาวิชาท่ีไดรับการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 หลักสูตรท่ัวไป

 1)  วิศวกรรมไฟฟา

 2)  วิศวกรรมเคมี 

3) วิศวกรรมเครื่องกล

4) วิศวกรรมโยธา

5)  วิศวกรรมอุตสาหการ 

 6)  วิศวกรรมขนสงทางราง 

 7)  วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย

 8)  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน (ยกเวนแขนงออโตเมชัน)

1)  สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

     มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.50

2)  เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 ของมูลนิธ ิ สอวน.

 

  1.2  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

         หลักสูตร 4 ป ดังนี้

- สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม 4 ป จํานวนรับ 2 คน

 

คุณสมบัติของผูสมัครคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1) สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

    เกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.75 ถากําลังศึกษาอยูใหใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 

              5 ภาคเรียน

2) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
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๑.๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป ดังน้ี
      1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวนรับ 2 คน       

     2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว จํานวนรับ 2 คน  

 3) สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง จํานวนรับ 5 คน

4) สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร จํานวนรับ 1 คน

5) สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือสิ่งแวดลอม จํานวนรับ 1 คน

6) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม จํานวนรับ 2 คน

7) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารมและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ 5 คน

   (โครงการควบหลักสูตร 2 ปริญญา)

 

คุณสมบัติของผูสมัครคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1) กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

    หรือเทียบเทา มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 4 ภาคการ

    ศึกษา และเปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 ของ มูลนิธิ สอวน.(สมัครไดเฉพาะสาขาวิชาการจัดการ

    สมารตฟารมและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะเทานั้น)

2) กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

    รวมกันไมนอยกวา 10 หนวยกิต หรือเทียบเทา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 โดยใช

    คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา และเปนผูสําเร็จการอบรมอยางนอยคาย 1 ของ มูลนิธิ 

    สอวน. 
  

          1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวนรับ 5 คน

 

 

  ๑.๔ คณะวิทยาศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป มีสาขาวิชาดังนี้

หลักสูตรปกติ

 

2) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน

3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการอยางยั่งยืน จํานวนรับ 5 คน

4) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน

5)  สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน

6)  สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน

7)  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวนรับ 5 คน

8) สาขาวิชาสถิติประยุกตและการวิเคราะหขอมูล จํานวนรับ 2 คน

        



- ๕  -

๑) สาขาวิชาลําดับที่ 1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียน

    วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

๒) สาขาวิชาลําดับที่ 2 - 9 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียน

 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

3) สาขาวิชาลําดับที่ 1 – 2 เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 ของมูลนิธิ สอวน.

4) สาขาวิชาลําดับที่ 3 – 9 เปนผูสําเร็จการอบรมอยางนอยคาย 1 ของมูลนิธิ สอวน.

4) หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)

จํานวนรับ 1 คน

5) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

(หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ ๑ คน

คุณสมบัตขิองผูสมคัรคณะอตุสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

9) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน

คุณสมบัตขิองผูสมคัรคณะวิทยาศาสตร

 1.5  คณะอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป  มีสาขาวิชาดังนี้

 1)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร           จํานวนรับ 1 คน

 2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร จํานวนรับ 1 คน

 ๓)  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร จํานวนรับ 1 คน

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 

และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตร ี(วท.บ.วิศวกรรมแปรรูป

อาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) มีคุณสมบัติดังนี้

1) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และตองม

คาระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการเรียน โดยมีคะแนน GPA ไมตํ่ากวา 

3.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระวิชา คือ กลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระ

วิทยาศาสตร กลุมสาระอังกฤษ มีคะแนนไมตํ่ากวา 2.50   
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 ประกาศโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 https://www.mytcas.com/news/ged

 1.5 มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ขอใดขอหนึ่งดังนี้

 1.5.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน มากกวาหรือเทากับ 2.75 ในระบบ

 เกรด 4.00 หรือเทียบเทา

 1.5.2 ผลการสอบ SAT มีคะแนนไมตํ่ากวา 1000 คะแนน

1.5.3 ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในการสอบแบบอื่นๆที่เทียบเทากับการสอบ

 ในขอ 1.5.1 - 1.5.2ในการสอบสัมภาษณจะพิจารณาเฉพาะรายงานผลคะแนนใน

 ขอ 1.5 ที่ถูกตองเทานั้น เชน ยังไมหมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของกรรมการ

 ประจําหลักสูตร

 1.6 มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

 1.6.1  TOEFL (ITP or paper-based Test) ไมตํ่ากวา 500 คะแนน

 1.6.2  TOEFL (iBT) ไมตํ่ากวา 65 คะแนน

 1.6.3  IELTS (Academic-Module) ไมตํ่ากวา 5.5 คะแนน

 1.6.4  Cambridge English Exams (FCE/CAE/CPE) ไมตํ่ากวา 160 คะแนน

 1.6.5  CU-TEP ไมตํ่ากวา 65 คะแนน

2) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 ของมูลนิธิ สอวน.

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

มีคณุสมบัติดังนี้

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของระบบการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป-คํานวณ

1.2 ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน

1.3 ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

1.4 มีวุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาที่
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โดยผูสมัครสามารถใชคะแนนผลการสอบยอนหลังไดไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการ

รับสมัคร ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตองมีผลการสอบIELTS (Academic-

Module) ไมตํ่ากวา 6.0 กอนการไปศึกษาที่  Business and Hotel Management 

School (B.H.M.S.) ประเทศสวิตเซอรแลนด

ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1.6 ใหสามารถสมัครได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ

กรรมการประจําหลักสูตร

2) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 ของมูลนิธิ สอวน.

1) กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

2) ผูสมัครตองมีผลงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1.6  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป ดังนี้
 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวนรับ 4 คน 
 2) สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ     จํานวนรับ 3 คน

 คุณสมบัติของผูสมัครคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เปนอยางนอย หรือ
2.2 เปนตัวแทนศูนย สอวน.ตางๆ ทั่วประเทศเพื่อเขาแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติของ สอวน.

 ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร หรือ
2.3 เปนผูสอบไดลําดับที่ 1 – 45 ในการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติของ สอวน. 

 ในสาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร หรือ

2.4 ผานการคัดเลือกการสอบแขงขันรอบที่ 1 หรือผานการคัดเลือกการสอบแขงขันรอบที่ 2 ในการ
 แขงขันโอลิมปกวิชาการของ สสวท. ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร และ คอมพิวเตอร

 1.7  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุนาโน)

 หลักสูตร  4  ป  ดังนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน  จํานวนรับ 10 คน

คุณสมบัติของผูสมัครวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
1) กําลังศกึษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.75 ถากําลังศึกษาอยูใหใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการ
ศึกษา

2) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.



- ๘  -

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ป

 1.8 คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 หลักสูตร 4 ป  ดังนี้

- แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  จํานวนรับ 2 คน
- แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม  จํานวนรับ 2 คน

2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร 4 ป

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ  จํานวนรับ 3 คน

คุณสมบัตขิองผูสมคัรคณะบรหิารธุรกิจ

 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ

 1.1 แขนงวิชานวัตกรรมการจดัการอุตสาหกรรม

 

1.1.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น

ฐานพุทธศักราช 2544  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

นอยกวา 5 ภาคการศึกษา (โดยตองเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวย) และตอง

ศึกษาในแผนการเรียน วิทย-คณิต หรือศิลป-คํานวณเทานั้น
1.1.2 เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.

 1.๒ แขนงวิชาการจดัการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม
 1.2.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น

 ฐาน พุทธศักราช 2544  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป โดยใชคะแนนเฉลี่ย

 สะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา รับทุกแผนการเรียน

1.2.2 ตองเปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ  2 ของมูลนิธิ สอวน.

 ๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกจิบัณฑติ
  ๒.๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกจิและการจดัการ

 2.2.1 กําลังศึกษาหรอืสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น 

 ฐาน พุทธศักราช 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือศิลป –  

 คํานวณ โดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 

 5 ภาคการศึกษา

 2.2.2 เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.
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  1.9  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ดังนี้
        -  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต               จํานวนรับ 10 คน

 คุณสมบัติของผูสมัครวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
1) กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 เรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

         มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 ถากําลังศึกษาอยูใหใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 4 ภาคการ

    ศึกษา 

 2) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.

  

  1.10 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ดังนี้

           - สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม  จํานวนรับ 2 คน

 

 คุณสมบัติของผูสมัครวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

 1.) เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

     คณิตศาสตร มีเกรดเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.00 (ถากําลังศึกษาอยูใหใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 

     5 ภาคการศึกษา) หรือ

2)  เปนผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หลักสูตรการเรียนการสอน

    แบบภาษาอังกฤษ (English Program), หลักสูตร MEP (Mini English Program), IEP 

    (Intensive English Program)หรือช่ือเรียกเปนอยางอื่นที่มีหลักสูตรเทียบเทาแผนการเรียน

   วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ แผนการเรียนที่เกี่ยวของ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
 

        3)  เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ  2 ของมูลนิธิ สอวน.

        4)  พิจารณาจาก Portfolio ตามรูปแบบท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด โดยสามารถดาวนโหลดรูปแบบได

     จาก https://imse.kmitl.ac.th/th/admission/tcas/ หัวขอ Portfolio

5)  สอบสัมภาษณ 6 หัวขอดังนี้

      5.1) ทัศนคติในการเรียน

          5.2) ทัศนคติในการดําเนินชีวิต    

   5.3) ทักษะในการแกปญหา

   5.4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     5.5) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี

   5.6) เทคโนโลยีดนตรี
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๑) กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๐๐

 ถากําลังศกึษาอยูใหใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
 

 ๒) มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio ดานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน 

 ภาพวาด เสนดวยดินสอหรือปากกาลงแสงเงาเหมือนจริง ภาพวาดดินสอแสดงทัศนียภาพ 

      (Perspective) ที่จัดทําดวยตนเองจํานวนไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A๔

 ๓) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ  2 ของมูลนิธิ สอวน.

- สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ 5 คน

 1.11 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ดังนี้

- หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 20 คน

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป ดังนี้

- หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ 20 คน

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ดังนี้

- หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 20 คน

คุณสมบัติผูสมัครวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

1) ผูสมัครจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ใน 3 วิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส

และ อังกฤษ ไมนอยกวา 3.00

2) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ 2 ของมูลนิธ ิ สอวน.

 1.12 คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
-  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป  จํานวนรับ 3  คน

คณุสมบัติของผูสมัครสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

1) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

มีคะแนนเฉลี่ย สะสม ไมนอยกวา 3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศกึษา ตองสามารถ

สื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดในระดับดี

2) มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio ดานศลิปะและสถาปตยกรรมที่จัดทําดวยตนเองจํานวนไมเกิน

10 หนากระดาษ A4

3) เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.



- ๑๑  -

ตดิตอสอบถาม : งานรับเขาศกึษา โทร. 02-3298203 กด 3

 Facebook : Admission.KMITL 

2. กําหนดการตางๆ

กําหนดการ วันที่
รับสมคัรทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินคาสมัคร 
ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที ่ 1 พฤศจกิายน
ถงึ 20 ธันวาคม ๒๕65

ประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์เขาสอบสมัภาษณ 
ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
สอบสมัภาษณ  คณะ/วิทยาลัย ดงัขางลางนี้

 คณะวิศวกรรมศาสตร
 คณะครศุาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี วันที ่21 มกราคม 2566
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที ่21 มกราคม 2566
 คณะวิทยาศาสตร วันที ่20 มกราคม 2566
 คณะอตุสาหกรรมอาหาร วันที ่15 มกราคม 2566
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที ่21 มกราคม 2566
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ วันที ่18 มกราคม 2566
 คณะบรหิารธุรกจิ
- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑติ
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรธรุกจิบณัฑติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกจิและการจดัการ

วันที ่17 มกราคม 2566

 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลติขัน้สูง วันที ่14 มกราคม 2566
 วิทยาลัยวิศวกรรมสงัคีต วันที ่21 มกราคม 2566
 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วันที ่19 มกราคม 2566
 คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ วันที ่21 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์  Clearing House วันที ่ 27  มกราคม 2566
ยืนยนัสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที ่๗ - ๘ กมุภาพันธ 2566

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

วันที ่ 14  กุมภาพันธ 2566

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

วันที ่ 1๗ - ๒๓  กุมภาพนัธ 2566

 

วันที่ ๑๔ และ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

๑๒



- ๑๒  -

 ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด  ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร
 10 บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม 

 (ขอสงวนสิทธิ์การคืน เงินคาสมัครทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น     

 หากมีการชําระเงินดวยวิธี อื่นๆ)        

อัตราคาสมัครสอบ

3. วิธีการรับสมัคร ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครไดพียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาเทานั้น

3.1 สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  โดย พิมพใบชําระเงิน
 จากระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง ดังนี้

 3.2 ชําระผานแอปพลิเคชั่นของธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

ยกเวน   คณะ/วิทยาลัย ที่ไมมีอัตราคาสมัคร ไมตองชําระเงิน

คณะ/วิทยาลัย อัตราคาสมัครสอบ/บาท

 คณะวิศวกรรมศาสตร 300

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 300

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไมมี

 คณะวิทยาศาสตร 300

 คณะอุตสาหกรรมอาหาร 300

- เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ 1,000

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมี

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ไมมี

 คณะบริหารธุรกิจ  ไมมี
 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 300

 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 300

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ไมมี
 คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 500

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/%20%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2


- ๑๓  -

 โดยจัดสงเอกสารการสมัครตาม ขอ  4.1 – 4.5  ไดตั้งแต วันที ่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 
 2565 และจะถือเอาวันประทับตราไปรษณียในวันที ่ 20  ธันวาคม  2565  เปนวันสุดทายของการ
 หมดเขตการสงเอกสาร

ที่อยูในการจัดสงเอกสาร 
ตัดติดหนาซองได

กรุณาสง 
  งานรับเขาศกึษา ระดับปริญญาตรี 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง 
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 (โครงการ สอวน.)

4. เอกสารประกอบการสมัคร

4.1) พิมพใบสมัคร และดาวนโหลดจาก  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ติดรูปถายขนาด

1 นิ้ว 1 รูป

4.2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (คะแนนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติของแตละคณะ/

วิทยาลัยกําหนด)

4.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

4.4) สําเนาใบประกาศนียบัตรจากคาย สอวน. หรือ ประกาศนียบัตรจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระดับชาติ

4.5) เอกสารอื่น ๆ   ถามี

ยกเวน Portfolio (ถามี)  ใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ

ใหผูสมัคร สามารถเลือกวิธีการสงเอกสารประกอบการสมัครได 2 วิธี คือ

๑. สงเอกสารการสมัครดวยตนเอง  (เวนวันหยุดราชการ) ตามที่อยูขางลางนี้
๒. สงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย

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


- ๑๔  -

5. วิธีการคดัเลือก
- สอบสัมภาษณ    การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะ/วิทยาลัยถือเปนที่สิ้นสุด

6. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองยืนยันสิทธิ์ในระบบ

Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขา

ศึกษา เปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแตวันที่ 7 - 8

กุมภาพันธ  2566 หากไมดําเนินการตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

7. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศกึษา

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขา

ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ

ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนิน การถือวาสละสิทธิ์

       ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว แต

สละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

       ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะ

ไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงิน

ยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 ๘.  การตัดสิทธิ์

 ๘.1) ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ ์Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวา สละสิทธิ์

 ๘.2) ผูที่ผานการคดัเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของ        

        สถาบันฯ และไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 ๘.3) ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

9. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  ตลอดหลักสูตร  ดังนี้



- ๑๕  -
 9.1)  คณะวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคการศกึษาละ   18,000  บาท

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัวและวิทยาศาสตรเนื้อสตัว
 ภาคการศกึษาละ   18,000  บาท

- สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

ภาคการศึกษาละ   18,000  บาท
 

-สาขาวิชานเิทศศาสตรเกษตร ภาคการศึกษาละ   25,000  บาท

- สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทศันเพื่อสิ่งแวดลอม

ภาคการศกึษาละ   25,000  บาท
 - สาขาวิชาการจดัการสมารตฟารม ภาคการศกึษาละ   25,000  บาท

- สาขาวชิาการจัดการสมารตฟารมและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ

 (โครงการควบหลักสูตร 2 ปริญญา) ภาคการศกึษาละ   40,000  บาท

 9.4)  คณะอตุสาหกรรมอาหาร

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมกัใน

อุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

ภาคการศึกษาละ  21,000  บาท

-  หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)

ภาคการศึกษาละ 40,000  บาท

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

1. คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) สําหรับสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ 500  CHF (หารอยฟรังกสวิสถวน) สําหรับ  Business and

Hotel Management School, Switzerland ชําระครั้งเดียวเมื่อแรกเขาศึกษา

2. คาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาละ 180,000 บาท (หนึง่แสนแปดหมื่นบาทถวน)

3. คาธรรมเนยีมสําหรับการศึกษาทีป่ระเทศสวิสเซอรแลนดผูมสีิทธิ์เขาศกึษาจะไดรับสวนลด

 สาขาวิชาลําดับที่   1 – 13 

 สาขาวิชาลําดับที่    14 
 สาขาวิชาลําดับที่ ๑๕ - 26 

ภาคการศึกษาละ

ภาคการศึกษาละ

ภาคการศึกษาละ

ภาคการศึกษาละ 

25,000   บาท 

๔๐,000   บาท 

90,000   บาท 

120,000 บาท    

 9.2)   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 9.3)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาลําดับที่        ๒๗ 

ภาคการศึกษาละ   ๑๙,000  บาท

หมายเหตุ : วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  มีคาธรรมเนียมการศึกษา 72,000 บาท/ภาคการศึกษาและ

คาธรรมเนียมเพิ่มเติม ๔๘,000 บาท/ภาคการศึกษา (คาอุดหนุนการศึกษาสําหรับสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร) รวมเปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา



- ๑๖  -

รอยละ 15 ของคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd

Year ของ Business and Hotel Management School, Switzerland หรือสูงสุดไมเกิน 5000 CHF
(หาพันฟรังกสวิสถวน) โดยใหถืออัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ณ ปการศึกษาที่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเริ่มศึกษา
และคาธรรมเนียมนี้ ไมรวม คาใชจายสําหรับ การเดินทางไปและกลับ ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel
Management School, Switzerland  เพิ่มเติมไดที่ https://www.bhms.ch/admissions/study-
fees-in-swiss-francs-chf/

ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการจัดการศึกษาของหลักสูตรเพิ่มเติมไดที่ www.reg.kmitl.ac.th

(สํานักทะเบียนและประมวลผล) หรือ ติดตอโดยตรงที ่cusfsem@kmitl.ac.th

 9.5)  คณะวิทยาศาสตร  ภาคการศึกษาละ  19,000  บาท

- สาขาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาคการศึกษาละ  75,000  บาท

 9.6)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ  32,000  บาท

 9.7)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุ ภาคการศึกษาละ  25,000  บาท

 9.8)  คณะการบริหารธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

 9.9)  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ภาคการศึกษาละ  21,000  บาท



- ๑๗  -

 9.10)  วิทยลัยวิศวกรรมสังคีต          ภาคการศึกษาละ  80,000  บาท

9.11)  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  ภาคการศึกษาละ  90,000  บาท

• เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย ตองชําระคาเรียกเก็บซึ่งจายใหโดยตรงกับ

สถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และคาธรรมเนียมการศึกษา ของหลักสูตร

วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชยภาคการศึกษาละ 90,000 บาท   

9.12)  คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ   22,000  บาท

 ยกเวน หลักสูตรนานาชาติ             ภาคการศึกษาละ    92,500  บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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