
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖
__________________________________________________________

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พิจารณาการใหโควตานักเรียนโครงการ

สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เขาศึกษา
ตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา

256๖ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวน

นักศึกษาชาวตางประเทศ

2. เปนผูถือสัญชาติไทย หรือเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
 3. เปนผูที่ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง และไมมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรงอาจกอใหเกิดอันตรายทั้งกับ

 ตนเองและผูอื่น ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
 4. ไมเปนผูที่อยูระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญาหรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาลดวยการกระทํา

ความผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท
 5. เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา 

ความผิดตางๆ ที่ไมใชทางดานวิชาการ

6. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

7. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ ของ
สถาบันฯ ทั้งที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

8. มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คณุสมบัติทั่วไปของผูสมัคร

1. คณะ/วิทยาลัย จํานวนการรับ มีดังนี้
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  หลักสูตร 4 ป จํานวนรับทุกสาขาวิชารวม  5  คน 

มีสาขาวิชาดังตอไปนี้

1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

2) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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ในปการศึกษา  256๕

6) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย

7) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน

8) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
9) สาขาวิชาวิศวกรรมขนสงทางราง

10) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

11) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

12) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
1๓)  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

 สาขาวิชาทีไ่ดขอรับรองปรญิญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หลกัสตูรทัว่ไป

1) วิศวกรรมไฟฟา

2) วิศวกรรมเคมี

3) วิศวกกรรมเครื่องกล

4) วิศวกรรมโยธา

5) วิศวกรรมอุตสาหการ

6) วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย

7) วิศวกรรมขนสงทางราง

8) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน (ยกเวนแขนงออโตเมชัน)

คณุสมบัติของผูสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร

1) เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

2) จะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอยางนอย ๕ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.50

๓)  ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ป มีสาขาวิชาดังนี้

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   จํานวนรับ 20 คน

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว จํานวนรับ ๑0 คน

3) สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง จํานวนรับ ๑๕ คน

4) สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร จํานวนรับ   ๑ คน

5) สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวนรับ   ๓ คน

6) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม จํานวนรับ   ๘ คน

7) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารมและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ   ๒ คน

 คุณสมบัติของผูสมัครคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๑) รับผูทีก่ําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกแผนการเรียน  โดยเรียนวิทยาศาสตรและ 

 คณิตศาสตร    รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํากวา ๒.๕๐ โดยใช

 คะแนนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา

๒) รับผูทีก่ําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวม หรือ 

 แผนการเรียนที่เกี่ยวของ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ย ๔ ภาคการ 

      ศึกษา  เฉพาะ       สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารมและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

๓) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต ๒

 
1.3  คณะวิทยาศาสตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป มีสาขาวิชาดังนี้

 หลักสูตรปกติ

 ๑) สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต   จํานวนรับ 2  คน
  ๒) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   จํานวนรับ ๒  คน

๓) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  จํานวนรับ 2  คน

 ๔) สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการอยางยั่งยืน    จํานวนรับ 2  คน

 ๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม          จํานวนรับ ๕  คน

 ๖) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          จํานวนรับ ๕  คน

 ๗) สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม          จํานวนรับ ๒ คน

 ๘) สาขาวิชาสถิติประยุกตและการวิเคราะหขอมูล          จํานวนรับ ๒ คน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  หลักสูตร ๔ ป มีสาขาวิชาดังนี้

๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร         จํานวนรับ ๑ คน

๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร   จํานวนรับ ๑ คน

๓) สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร         จํานวนรับ ๑ คน

๔) หลักสูตรควบ ๒ ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

 จํานวนรับ ๑ คน

๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

 (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ ๑ คน

 คุณสมบัติของผูสมัครคณะอุตสาหกรรมอาหาร

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และหลักสูตรควบ ๒ ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) มีคุณสมบัติดังนี้

 หลักสูตรนานาชาติ

 ๙) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม  จํานวนรับ ๒ คน

 คุณสมบัติของผูสมัครคณะวิทยาศาสตร

 ๑) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

๒) ทุกสาขาวิชาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ๕ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๓.๐๐ (ยกเวนสาขาวิชา

เทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมและการจัดการอยางยั่งยืน  ไมนอยกวา ๒.๕๐)

๓)  ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

๑.๔ คณะอุตสาหกรรมอาหาร

๑) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และตองมีคาระดับ 

 คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5  ภาคการเรียน โดยมีคะแนน GPA ไมตํ่ากวา 2.75 
 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระวิชา คือ กลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร

 กลุมสาระอังกฤษ   มีคะแนนไมตํ่ากวา  2.50

๒) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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         ในการสอบสัมภาษณจะพิจารณาเฉพาะรายงานผลคะแนนในขอ1.5 ที่ถูกตองเทานั้น เชน ยังไม

หมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร

 1.6 มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มี

คุณสมบัติดังนี้
 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของระบบการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนการ

เรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป-คํานวณ

1.2 ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน

1.3 ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

1.4 มีวุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาที่

 ประกาศโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงแหงประเทศไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

       https://www.mytcas.com/new/ged

 1.5 มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ขอใดขอหนึ่งดังนี้

1.5.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน มากกวาหรือเทากับ 2.75 ในระบบเกรด 

        4.00 หรือเทียบเทา   

1.5.2 ผลการสอบSAT มีคะแนนไมตํ่ากวา 1000 คะแนน

1.5.3 ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในการสอบแบบอื่นๆ ที่เทียบเทากับการสอบ

 ในขอ 1.5.1-1.5.2

 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
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๖) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

เขต ๒

        โดยผูสมัครสามารถใชคะแนนผลการสอบยอนหลังได ไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร   

ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตองมีผลการสอบ IELTS (Academic-Module) ไมตํ่ากวา 6.0  กอนการไป

ศึกษาที ่Business and Hotel Management School (B.H.M.S.) ประเทศสวิตเซอรแลนด        

ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1.6 ใหสามารถสมัครได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ

กรรมการประจําหลักสูตร

๑.๗ ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 กรุงเทพมหานคร เขต ๒

๑.๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตร ๔ ป มีสาขาวิชาดังนี้

 ๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวนรับ  ๑  คน

 ๒) สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ  จํานวนรับ  ๑  คน

  คุณสมบัติของผูสมัครคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  หรือ แผนการเรียน

วิทยาศาสตร - คอมพิวเตอร

๒) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อยางนอย ๕ ภาคการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 

๓.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา ๓.๕๐  และ 

     ในหมวดวิทยาศาสตรไมนอยกวา ๓.๒๕

๓) มีผลงานหรือกิจกรรมความดีที่ผูสมัครจัดทําและนําเสนอในรูปแบบแฟมสะสมผลงานเปนหลักฐานเชิง

ประจักษ เปนรูปธรรม

๔) มีความสนใจดานคอมพิวเตอรและ /หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕) มีความประพฤติเรียบรอย



- ๗  -

๑.๖ คณะบริหารธุรกิจ 

เปดรับ ๒ หลักสูตร  มีดังนี้

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตร ๔ ป

- แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  จํานวนรับ   ๒  คน

- แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม  จํานวนรับ   ๒  คน

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ป

- Major Innovation & Technological Marketing  จํานวนรับ   ๒  คน

- Major Global Business & Financial Management  จํานวนรับ   ๒  คน

- Major Digital Supply Chain Management  จํานวนรับ   ๒  คน

๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตร ๔ ป

- สาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ   ๖  คน

๔) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร ๔ ป

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ  จํานวนรับ   ๓  คน

 ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 ๑.๑ แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 ๑.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๓.๒๕ ขึ้นไป  โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๕ ภาคการ 

   ศึกษา  (โดยตองเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา ๙ หนวยกิต) และตองการศึกษาใน 
 แผนการเรียน วิทย - คณิต หรือศิลป - คํานวณเทานั้น

 ๑.๑.๒ ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 กรุงเทพมหานคร เขต ๒



- ๘  -

 ๑.๒ แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม

 ๑.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX ๓.๖๐ ขึ้นไป  โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๕ ภาค 

 การศึกษา รับทุกแผนการเรียน

 ๑.๒.๒ ตองไดรับเกรดวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย รวมทุกภาคการศึกษา  ไมนอยกวา ๓.๖๐ 

  ๑.๒.๓รับทุกแผนการเรียน

  ๑.๒.๔ ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

   กรุงเทพมหานคร เขต ๒

 ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)

๒.๑ จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือกําลังจะจบการศึกษา  ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือชื่อ

 เรียกเปนอยางอื่นโดยมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  หรือเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๓.๐๐ ขึ้นไปโดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการเรียน

 ๒.๒ จบการศึกษา หรือกําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนในโครงการเด็กดีมีที่

 โดยคาดวาจะจบการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

        ๒.๓  มีผลการสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ไดแก TGAT1 , CU-

                 TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL (iBT)หรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ทั้งนี้ผล

 คะแนนดังกลาวจะตองไมหมดอายุ ณ วันสอบสัมภาษณ จะเปนประโยชนตอการพิจารณา

 ๒.๔ ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

        กรุงเทพมหานคร เขต ๒

 ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 ๓.๑ สาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

๓.๑.๑ กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๒.๕๐ ขึ้นไป โดย 
  ใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา  และศึกษาแผนการเรียนวิทย- 
 คณิต,ศิลป - คํานวณ หรือ ศิลป-คํานวณ หรือ ศิลป -ภาษา หรือ GED



- ๙  -

 ๔) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 ๔.๑ หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

 ๔.๑.๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

 ๔.๑.๑ กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับแผนการเรียน วิทยาศาสตร-        
 คณิตศาสตร หรือ ศิลป-คํานวณ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไม
 นอยกวา ๕ ภาคเรียน

 ๔.๑.๒ ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร เขต ๒

๑.๗ วิทยาลันเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุนาโน) หลักสูตร ๔ ป มีสาขาวิชาดังนี้

 - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน    จํานวนรับ   ๕  คน

 คณุสมบัติของผูสมัครวิทยาลันเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 ๑) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มีเกรดเฉลี่ย 

 สะสมไมนอยกวา ๓.๐๐ ใหใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการเรียน

 ๒) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 เขต ๒

๑.๘ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปดังนี้

- สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต  จํานวนรับ   ๒  คน

 คณุสมบัติของผูสมัครวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

๑) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 

 สะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ย  ๕ ภาคการเรียน และเรียนคณิตศาสตร ไมนอยกวา ๑๐ 

 หนวยกิต

 ๒) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 กรุงเทพมหานคร เขต ๒



- ๑๐  -

คณุสมบัตขิองผูสมัครคณะศิลปศาสตร

 ๑) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ รับทุกแผนการเรียน  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  ไมตํ่ากวา 

 ๓.๐๐ ใหใชคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการเรียน

 เฉพาะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตองสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดในระดับดี

 เฉพาะ สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการและมี

 ความสนใจพิเศษดานการทองเที่ยวและงานบริการ

 เฉพาะ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ตองมีผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 

 ๔ ขึ้นไป หรือมีผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีนอื่นๆ ที่เทียบเทาการสอบวัดระดับความรู

 ภาษาจีน (HSK) ระดับ ๔ ขึ้นไป

 ๒) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 กรุงเทพมหานคร เขต ๒

๑.๑๐ วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบนินานาชาติ
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ดังนี้

- หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ  ๒๐  คน

- หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)   จํานวนรับ  ๒๐ คน

 คณุสมบัตผิูสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.)

๑) ผูสมัครจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ๕ ภาคการศึกษา ใน ๓ วิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส
 และอังกฤษ ไมนอยกวา ๓.๐๐

๒) มีผลงานหรือกิจกรรมความดีที่ผูสมัครจัดทําและนําเสนอในรูปแบบแฟมผลงานเปนหลักฐานเชิง 
 ประจักษ  เปนรูปธรรม

๑.๙ คณะศิลปศาสตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปมีสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวนรับ ๑ คน
- สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ   จํานวนรับ ๑ คน
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม  จํานวนรับ ๑ คน



- ๑๑  -

 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) ดังนี้
- หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ  ๒๐ คน

 คณุสมบัตผิูสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.)

 ๑) ผูสมัครจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ๕ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๒.๗๕

๒) มีผลงานหรือกิจกรรมความดีที่ผูสมัครจัดทําและนําเสนอในรูปแบบแฟมสะสมผลงานเปนหลักฐาน

เชิงประจักษ  เปนรูปธรรม

๓) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร เขต ๒

๑.๑๑ คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตรนานาชาติ ๔ ป ดังนี้

- สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  ๒ คน

คุณสมบตัผิูสมัครคณะสถาปตยกรรม  ศิลปะและการออกแบบ

 ๑) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 
 สะสม ไมนอยกวา ๓.๐๐  โดยใชคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ตองสามารถสื่อสารเปนภาษา 
 อังกฤษไดในระดับดี

 ๒) มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio ดานศิลปะและสถาปตยกรรมที่จัดทําดวยตนเองจํานวนไมเกิน 
 ๑๐  หนากระดาษ A๔

 ๓) ผูสมัครตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร  เขต ๒



- ๑๒  -

๒. วิธีการสมคัร ตองดําเนินการตามขัน้ตอนการสมัครดังนี้

ขัน้ตอนที่ ๑ ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนของนักเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

        กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ทายประกาศ)

ขัน้ตอนที่ ๒ บันทึกใบสมัครผานทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

ขัน้ตอนที่ ๓ ยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนของนักเรียน  ทางโรงเรียนจะรวบรวมเพื่อจัดสงมายังสํานักงานเขต 
 พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

 ขัน้ตอนที่ ๔  สอบสัมภาษณที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

        ถนน ลาดพราว  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๙๓๙-๘๓๖๔

 ขัน้ตอนที่ ๕  สอบสัมภาษณ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (ตามกําหนดการที่

สถาบันฯ ประกาศ)

อัตราคาสมคัรทุกคณะ/วิทยาลัย     - ไมมีคาใชจาย –



- ๑๓  -

๓. กําหนดการตางๆ ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั

กําหนดการ วันที่
รับสมัคร

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

วันที ่ 1๒ มกราคม 256๖

สอบสมัภาษณ  คณะ/วิทยาลัย ดังขางลางนี้
 คณะวิศวกรรมศาสตร วันที่ ๑๔ และ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๖
 คณะวิทยาศาสตร วันที่ ๒0 มกราคม  ๒๕๖๖
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๖
 คณะอตุสาหกรรมอาหาร วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๖
 คณะบริหารธุรกจิ วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๖

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ วันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๖
 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลติขั้นสูง วันที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๖๖
 คณะศิลปศาสตร วันที่ 22 มกราคม 2566
 วิทยาลัยอตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วันที่ 19 มกราคม 2566
 คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ ์ Clearing House วันที ่ 2๗ มกราคม ๒๕๖๖
ยนืยนัสิทธิ ์Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที ่ 7 – 8 กมุภาพันธ 256๖

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

วันที ่ 14 กุมภาพนัธ 256๖

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

วันที ่ ๑7 – ๒๓ กมุภาพนัธ 256๖

วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕



 

-  ๑๔  -

 

๔. เอกสารท่ีตองนํามาในสอบสัมภาษณ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

๔.๑) ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากระบบรับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

๔.๒) ใบระเบียบผลการเรียน ปพ.๑ (คะแนนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติของแตละคณะกําหนด)

๔.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

๔.๔) Portfolio (ถามี)

 

๕. วิธีการคัดเลือก    แฟมสะสมผลงาน/ สอบสัมภาษณ

 

๖. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองยืนยันสิทธ์ิใน

ระบบ Clearing House ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขา
 ศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วันที ่ 7 – 8 กุมภาพันธ

 25๖๖ หากไมดําเนินการตามวัน  เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 

๗. การชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษา

ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ ทาง

 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษา
 ใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยัน

สิทธ์ิการ  เขาศึกษาตามวัน เวลา ท่ีสถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์
 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว 

 แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ 
 จะ ไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงิน ยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น



- ๑๕  -

๘. การตัดสิทธิ์

 ๘.1) ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ ์Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๘.2) ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบันฯและไม

        ชําระเงินยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 ๘.๓)  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

๙.  คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจาย ตลอดหลักสูตร ดังนี้

๑) คณะวิศวกรรมศาสตร  ภาคการศึกษาละ   ๒๕,๐๐๐  บาท

๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ภาคการศึกษาละ   ๑๘,๐๐๐ บาท

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว
  ภาคการศึกษาละ   ๑๘,๐๐๐ บาท

- สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง
 ภาคการศึกษาละ   ๑๘,๐๐๐ บาท

 - สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร ภาคการศึกษาละ   ๒๕,๐๐๐ บาท

 - สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพื่อสิ่งแวดลอม
 ภาคการศึกษาละ   ๒๕,๐๐๐ บาท

- สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม ภาคการศึกษาละ   ๒๕,๐๐๐ บาท

- สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารมและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ภาคการศึกษาละ   ๔๐,๐๐๐ บาท



- ๑๖  -

 ๓) คณะวิทยาศาสตร ภาคการศึกษาละ   ๑๙,๐๐๐ บาท
 หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ   ๗๕,๐๐๐ บาท

๔) คณะอุตสาหกรรมอาหาร

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักใน

 อุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ภาคการศึกษาละ   ๒๑,๐๐๐ บาท

หลักสูตรควบ ๒ ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ภาคการศึกษาละ   ๔๐,๐๐๐ บาท

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

(หลักสูตรนานาชาติ) 

  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศสถาบัน รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. คาธรรมเนียมแรกเขา15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) สําหรับสถาบันเทคโนโลยี

 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังและ 500 CHF (หารอยฟรังกสวิสถวน) สําหรับ Business and 

 Hotel  Management School, Switzerland  ชําระครั้งเดียวเมื่อแรกเขาศึกษา

 ๒.  คาธรรมเนียมการศึกษา   ภาคการศึกษาละ ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

 ๓. คาธรรมเนียมสําหรับการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอรแลนด ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะไดรับสวนลด
 

รอยละ ๑๕ ของคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and

Hotel Management School, Switzerland หรือสูงสุดไมเกิน ๕๐๐๐ CHF (หาพันฟรังกสวิสถวน) โดยให
 ถืออัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ณ ปการศึกษาที่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเริ่มศึกษาและคาธรรมเนียมนี้ ไมรวม คาใช

จายสําหรับ การเดินทางไปและกลับ  ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร
 Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, Switzerland เพิ่มเติมได

ที่ https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/
 ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการจัดการศึกษาของหลักสูตรเพิ่มเติมไดที่ www.reg.kmitl.ac.th

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



- ๑๗  -

 ๕) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคการศึกษาละ ๓๒,๐๐๐ บาท

๖) คณะบริหารธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก  ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท

 (หลักสูตรนานาชาติ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ   ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 ๗) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ  ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท

 ๘) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง   ภาคการศึกษาละ ๒๑,๐๐๐ บาท

 ๙) คณะศิลปศาสตร

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐ บาท

- สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ  ภาคการศึกษาละ ๒๖,๐๐๐ บาท

- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม  ภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐ บาท

 ๑๐) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ   ภาคการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท

• เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย ตองชําระคาเรียกเก็บซึ่งจายให้

โดยตรง กับ สถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และคาธรรมเนียมการศึกษา ของ

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชยภาคการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑) คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  

            หลักสูตรนานาชาติ                                                      ภาคการศึกษาละ ๙๒,๕๐๐ บาท 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.อนวุฒัน จางวนชิเลศิ)

รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝีายวชิาการ ปฏบิตักิารแทน

อธกิารบดี
๐๓  พ.ย.  ๖๕ เวลา  ๐๖:๒๖:๓๘  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : QwBDA-DAAMQ-BBAEU-ANQAw

 ติดตอสอบถาม :  งานรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี สํานักทะเบียนและประมวลผล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

โทร. ๐-๒๓๒๙-๘๒๐๓ กด ๓   Facebook : Admission.KMITL



ล ำดับ รำยช่ือโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  กรุงเทพมหำนคร เขต 2
1 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
2 จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ
3 เจ้าพระยาวิทยาคม
4 พุทธจักรวิทยา
4 ดอนเมืองจาตุรจินดา
5 ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
6 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
11 เทพลีลา
12 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
13 นนทรีวิทยา
14 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
15 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
16 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
17 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
18 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
19 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
20 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
21 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
22 บางกะปิ
23 ปทุมคงคา
24 พรตพิทยพยัต
25 พุทธจักรวิทยา
26 พระโขนงพิทยาลัย
27 มัธยมวัดธาตุทอง
28 มัธยมวัดบึงทองหลาง
29 มัธยมวัดหนองจอก
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
31 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
32 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง



ล ำดับ รำยช่ือโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  กรุงเทพมหำนคร เขต 2
33 ราชด าริ
34 ราชวินิตบางเขน
35 ฤทธิยะวรรณาลัย 
36 ฤทธิยะวรรณาลัย 2
37 ลาดปลาเค้าพิทยาคม
38 วชิรธรรมสาธิต
39 วัดสุทธิวราราม
40 ศรีพฤฒา
41 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
42 สตรีวัดมหาพฤฒาราม
43 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
44 สตรีศรีสุริโยทัย
45 สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
46 สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
47 สารวิทยา
48 สิริรัตนาธร
49 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
50 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
51 สุรศักด์ิมนตรี
52 หอวัง
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