ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางการกีฬา เขาศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ป ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสงเสริมการกีฬาอันเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติใหมีคุณภาพ จึงเห็นสมควรใหมีการจัดรับผูมีความสามารถดีเดนทางการกีฬาไดมีโอกาสเขา
ศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงกําหนดรายละเอียดและการคัดเลือกผู
มีความสามารถดีเดนทางการกีฬาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดังตอไปนี้
1. คณะ สาขาวิชาและจํานวนที่รับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2564 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดเปดรับสมัคร
ผูมีความสามารถดีเดนทางการกีฬาเขาศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี คณะและวิทยาลัย ดังนี้
1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)
หลักสูตร 4 ป สาขาที่เปดรับ
1) สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม 4 ป
จํานวนรับ 1 คน
2) สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร 4 ป
จํานวนรับ 3 คน
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
สาขาที่เปดรับ
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวนรับ 5 คน
2) สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด
จํานวนรับ 5 คน
3) สาขาวิชาภูมิทัศนเพื่อสิ่งแวดลอม
จํานวนรับ 2 คน
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว จํานวนรับ 2 คน
5) สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง
จํานวนรับ 2 คน
6) สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
จํานวนรับ 5 คน
7) สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร
จํานวนรับ 2 คน
1.3 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
สาขาที่เปดรับ
1) สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
จํานวนรับ 2 คน
2) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จํานวนรับ 2 คน
3) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
จํานวนรับ 2 คน
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จํานวนรับ 2 คน
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวนรับ 2 คน
6) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
จํานวนรับ 2 คน
7) สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
จํานวนรับ 2 คน
8) สาขาวิชาสถิติประยุกต
จํานวนรับ 2 คน
1.4 คณะอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
สาขาที่เปดรับ
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จํานวนรับ 1 คน
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
จํานวนรับ 1 คน
3) สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
จํานวนรับ 1 คน
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
จํานวนรับ 1 คน
1.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
สาชาที่เปดรับ
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนรับ 1 คน
1.6 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป
หลักสูตรที่เปดรับ
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
จํานวนรับ 2 คน
แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม
จํานวนรับ 2 คน
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ
จํานวนรับ 5 คน
1.7 คณะศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป
สาขาที่เปดรับ
1) สาขานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
จํานวนรับ 1 คน
1.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป
สาขาที่เปดรับ
1) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
จํานวนรับ 2 คน
1.9 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
หลักสูตร 4 ป สาขาที่เปดรับ
1) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
จํานวนรับ 2 คน

-32. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.3 มีความประพฤติเรียบรอย มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยในการฝกซอม และแขงขันกีฬาอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาที่จะฝกซอมนอกเวลาเรียนปกติได
2.4 ไมเปนคนวิกลจริตหรือเปนโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เปนอุปสรรค
ตอการศึกษาและการกีฬา
2.5 ไมเปนนักศึกษาของสถาบันฯ หรือผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหนี้
สินผูกพันกับสถาบันฯ
2.6 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับนักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง และปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ อยางเครงครัด
3. คุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
3.1 ผูสมัคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตองสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต โดยเรียน
คณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต และเรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมตํ่ากวา 2.75 ถากําลังศึกษาใหใชคะแนน 5 ภาคการศึกษา
3.2 ผูสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตองสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 ถากําลังศึกษาใหใชคะแนน 5 ภาคการศึกษา
3.3 ผูสมัคร คณะวิทยาศาสตร
ตองสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 ถากําลังศึกษาใหใชคะแนน 5 ภาคการศึกษา รายวิชากลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา
10 หนวยกิต และรายวิชากลุมวิทยาศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต
3.4 ผูสมัคร คณะอุตสาหกรรมอาหาร
คุณสมบัติของผูสมัครคณะอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
อาหารและสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร มีคุณสมบัติดังนี้
ตองสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 ถากําลังศึกษาใหใชคะแนน 5 ภาคการศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 2.50

-4- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตร
นานาชาติ) มีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของระบบการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง
ดังนี้
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป-คํานวณ
1.2 ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน
1.3 ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
1.4 มีวุฒิการศึกษาที่เทีบบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑการเทียบวุฒิการ
ศึกษาทีป่ ระกาศโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://goo.gl/rAXXrj
1.5 มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ขอใดขอ
หนึ่งดังนี้
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 ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในการสอบแบบอื่น ๆ ที่เทียบเทากับการ
สอบในขอ 1.5.1-1.5.2
ในการสอบสัมภาษณจะพิจารณาเฉพาะรายงานผลคะแนนในขอ 1.5 ที่ถูกตองเทานั้น เชน
ยังไมหมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร
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) ไมตํ่ากวา5.5 คะแนน
1.6.4 Cambridge English Exams (FCE/CAE/CPE) ไมตํ่ากวา 160 คะแนน
1.6.5 CU-TEP ไมตํ่ากวา 65 คะแนน
1.6.6 คะแนน GAT2 ไมตํ่ากวา 80 คะแนน
โดยผูสมัครสามารถใชคะแนนผลการสอบยอนหลังไดไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการรับ
สมัคร ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตองมีผลการสอบ IELTS (Academic-Module) ไมตํ่ากวา 6.0 กอน
การไปศึกษาที่ Business and Hotel Management School (B.H.M.S.) ประเทศสวิตเซอรแลนด
ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1.6 ใหสามารถสมัครได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของกรรมการประจําหลักสูตร
3.5 ผูสมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตองสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต
มี GPAX เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.25
มี GPAX เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาเฉพาะหมวดวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
อังกฤษ (ทุกหมวดวิชา) ไมนอยกวา 3.25 เปนผูมีความสนใจในดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-53.6 ผูสมัคร คณะบริหารธุรกิจ
3.6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ (โดย
เรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวยกิต) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ย
ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา
3.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ ตอง
สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ โดยมีคะเนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไม
นอยกวา 5 ภาคการศึกษา
3.7 ผูสมัคร คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ ผูสมัครกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือศิลปคํานวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา และเปนผูมี
ความสนใจดานการทองเที่ยวและการบริการ
3.8 ผูสมัคร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ตองกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนนเฉลี่สะสม
ไมตํ่ากวา 3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาและเรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต
3.9 ผูสมัคร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
ตองสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 ถากําลังศึกษาใหใชคะแนน 5 ภาคการศึกษา
4. คุณสมบัติดานความสามารถทางกีฬา
ผูสมัครตองมีประวัติและผลงานยอนหลัง 3 ป นับตั้งแตวันที่สมัคร (พ.ศ. 2561-2563) และมีความ
สามารถดีเดนดานกีฬาอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
4.1 เปนนักกีฬาทีมชาติ
4.2 ไดเขารวมการแขงขันกีฬา ดังตอไปนี้
1) กีฬาแหงชาติ
2) กีฬาเยาวชนแหงชาติ
3) กีฬาเยาวชนชิงแชมปแหงประเทศไทย
4) กีฬาชิงแชมปแหงประเทศไทย
5)
6)
7)
8)

กีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ
กีฬากรุงเทพมหานคร
กีฬากรมพลศึกษา
กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส" ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

-69) กีฬาในประเภทกีฬาที่สมาคมจัดโดยสมาคมนั้นฯ ไดรับการรับรองจากการกีฬาแหง
ประเทศไทย
10) กีฬาที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนเจาภาพ
และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่สถาบันแตงตั้งขึ้น
4.3 ชนิดกีฬาที่รับสมัคร มีดังนี้
1) ฟุตบอล
2) วอลเลยบอล
3) บาสเกตบอล
4) ตะกรอ
5) วายนํ้า
6) แบดมินตัน
7) เทเบิลเทนนิส
8) รักบี้ฟุตบอล
9) ซอฟทบอล 10) เทควันโด
11) คาราเต-โด
12) ยูโด
13) ยิงปน
14) เปตอง
15) ลีลาศ
16) เทนนิส
17) วอลเลยบอลชายหาด 18) หมากกระดาน (ประกอบดวย หมากรุกไทย หมากรุกสากล
หมากลอม หมากฮอส ครอสเวิรด เอแม็ท คําคม บริดจ)
5. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
วัน เดือน ป
รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
วันที่ 26 กุมภาพันธ - 12 มีนาคม 2564
ชําระเงินคาสมัครสอบและสงเอกสารทางไปรษณีย
วันที่ 26 กุมภาพันธ - 12 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาทดสอบภาคปฏิบัติดานกีฬา
วันที่ 26 มีนาคม 2564
ทดสอบภาคปฏิบัติดานกีฬา
วันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ
วันที่ 9 เมษายน 2564
กําหนดการสอบสัมภาษณ คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วันที่ 23 เมษายน 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 24 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร
วันที่ 20 เมษายน 2564
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ 24 เมษายน 2564
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 24 เมษายน 2564
คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 20 เมษายน 2564
คณะศิลปศาสตร
วันที่ 20 เมษายน 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วันที่ 23 เมษายน 2564
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
วันที่ 21 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา www.reg.kmitl.ac.th
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th
วันที่ 20-25 พฤษภาคม 2564
และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

-7ประกาศตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th
ติดตอสอบถาม โทรศัพท 0-2329-8000-10 ตอ 3202, 3203, 3205
6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครพิมพและดาวนโหลดจาก www.reg.kmitl.ac.th/TCAS พรอมติดรูปขนาด 1 นิ้ว 1
รูป
6.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
(คะแนนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติของแตละคณะและวิทยาลัย กําหนด)
6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
6.4 สําเนาวุฒิบัตรทางดานกีฬา ตองเปนไปตามคุณสมบัติของผูสมัคร ขอ 4.2 และขอ 4.3
(สามารถยอนหลังได 3 ป นับตั้งแตวันที่สมัคร (พ.ศ.2561-2563)
6.5 ใบรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาออกให
6.6 สําเนาใบชําระเงินคาสมัครสอบจากธนาคาร (กรณีมีคาสมัครสอบ)
โดยจัดสงเอกสารการสมัครตามขอ 6.1- 6.6 มาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล และจะถือเอา
วันประทับตราไปรษณียในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เปนวันสุดทายของการสงเอกสาร
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร

โครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางการกีฬา
งานรับเขาศึกษาและทะเบียนประวัติ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 คณะ/วิทยาลัย 1 สาขาวิชาเทานั้น

-87. วิธีการรับสมัคร
สมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงินคาสมัครสอบผานเคาเตอร ธนาคารกสิกร
ไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังตารางอัตราคาสมัครสอบ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร
10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
หากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) ยกเวน คณะและวิทยาลัย ที่ไมมีอัตราคาสมัครสอบ ไมตองชําระเงิน
อัตราคาสมัครสอบ
คณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
หมักในอุตสาหกรรมอาหาร, สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง

คาสมัครสอบ(บาท)
500
ไมมี
500
500
1,000
ไมมี
ไมมี
500
500
500

8. วิธีการคัดเลือก
ผูสมัครจะตองผานการสอบคัดเลือกทั้ง 2 ขอ ดังนี้
8.1 ผูสมัครตองเขาทดสอบภาคปฏิบัติดานกีฬา โดยสวนพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
เปนผูทดสอบ
8.2 ผูสมัครตองเขาสอบสัมภาษณตามคณะฯ ที่ตนเองไดสมัครไว
โดยผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวนักเรียน และแฟมรวบรวมผลงาน
Portfolio (ถามี) มาเพื่อแสดงตนในวันสอบสัมภาษณดวย
ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันฯ เปนสิทธิ์ชี้ขาดของคณะและวิทยาลัยนั้น ๆ

-99. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 เทานั้น หากไมดําเนินการตาม วันเวลา ที่
กําหนดถือวาสละสิทธิ์
10. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่องการจายเงินยืนยันสิทธิเ์ พื่อเขา
ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อยืนยัน
การเขาศึกษาตาม วันและเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์
แลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาใน
สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรก ที่เขาเปนนักศึกษาอีก
โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาว เปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
11. การตัดสิทธิ์
11.1 ผูผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.2 ผูผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ตและไมชําระเงินยืนยัน
สิทธิ์ เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตาม วัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.3 ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
11.4 หากตรวจสอบในภายหลังพบวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งที่ไดแจงไวในใบสมัคร
หรือหลักฐานในการสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้และอาจถูกดําเนิน
คดีตามกฎหมาย
11.5 ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษตามระเบียบนี้ ตองศึกษาตามหลักสูตรและปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑตาง ๆ ของสถาบันฯ โดยเครงครัด
11.6 ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาจะตองมีความมุงมั่น ขยัน เสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนใน
การแขงขันกีฬาในนามสถาบันฯ อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในดานกีฬาใหสูงขึ้น หาก
ไมปฎิบัตติ ามเงื่อนไขดังกลาว สถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษตามกรณี หรือ พนสถาพการเปนนักศึกษาของ
สถาบันฯ โดยไมมกี ารอุทรณใด ๆ ทั้งสิ้น

-1012. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินคา
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
12.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
12.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
- สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
- สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
- สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
- สาขาวิชาภูมิทัศนเพื่อสิ่งแวดลอม
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
12.3 คณะวิทยาศาสตร
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
12.4 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหารและสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
นานาชาติ)

- เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตร

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศสถาบัน รายละเอียดดังนี้
1. คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) สําหรับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ 500 CHF (หารอยฟรังกสวิสถวน) สําหรับ Business and
Hotel Management School, Switzerland ชําระครั้งเดียวเมื่อแรกเขาศึกษา
2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
3. คาธรรมเนียมสําหรับการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอรแลนด ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะไดรับสวนลด
รอยละ 15 ของคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel
Management School, Switzerland หรือสูงสุดไมเกิน 5000 CHF (หาพันฟรังกสวิสถวน) โดยใหถืออัตราคา
ธรรมเนียมการศึกษา ณ ปการศึกษาที่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเริ่มศึกษา และคาธรรมเนียมนี้ ไมรวม คาใชจายสําหรับ
การเดินทางไปและกลับ ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร 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 ติดตอโดยตรงที่ cusfsem@kmitl.ac.th เบอรโทร 088-651-6466
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12.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.6 คณะบริหารธุรกิจ
12.7 คณะศิลปศาสตร
สาขานวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ
12.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
12.9 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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