ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
__________________________________________________________

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการกีฬาอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการ
พัฒนาประชากรของชาติให้มีคุณภาพ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงกำหนดราย
ละเอียดและคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา
รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้
1. คณะ สาขาวิชาและจำนวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดรับสมัครผู้มี
ความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จำนวนรับ
5
คน
2) สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม
จำนวนรับ
5
คน
3) สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 5
คน
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ จำนวนรับ
5
คน
5) สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
จำนวนรับ
5
คน
6) สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
จำนวนรับ
5
คน
7) สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
จำนวนรับ
5
คน
8) โครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา (สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตรอัจฉริยะ)
จำนวนรับ
5
คน

- ๒ 1.2 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
สาขาที่เปิดรับ
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จำนวนรับ
2) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวนรับ
3) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
จำนวนรับ
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน จำนวนรับ
5) สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวนรับ
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
จำนวนรับ
7) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
จำนวนรับ
8) สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
จำนวนรับ

2
2
2
2
2
2
2
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.3 คณะอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
สาขาที่เปิดรับ
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จำนวนรับ
1
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
จำนวนรับ
1
3) สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
จำนวนรับ
1
4) สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
จำนวนรับ
1

คน

1.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนรับ
1

คน

1.5 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรที่เปิดรับ
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
- แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนรับ
- แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม จำนวนรับ
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จำนวนรับ

คน
คน
คน

2
2

คน
คน

5

คน

- ๓ 1.6 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
สาขาที่เปิดรับ
1) สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
จำนวนรับ

1

คน

1.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
สาขาที่เปิดรับ
1) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
จำนวนรับ
2
คน
1.8 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
สาขาที่เปิดรับ
1) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
จำนวนรับ
2
คน
*****ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ/วิทยาลัย 1 สาขาวิชาเท่านั้น*****
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยในการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาที่จะฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนปกติได้
2.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการกีฬา
2.5 ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหนี้สิน
ผูกพันกับสถาบันฯ
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับนักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด
3. คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
3.1 ผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากร
ประมง และสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา

- ๔ 2) สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรอาชีวศึกษา) ทุกสาขา
วิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียน ศิลป์ – คำนวณ หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียน
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
4) โครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา (สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ) ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
3.2 ผู้สมัคร คณะวิทยาศาสตร์
ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ถ้ากำลังศึกษาให้ใช้คะแนน 5 ภาคการศึกษา
3.3 ผู้สมัคร คณะอุตสาหกรรมอาหาร
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักใน
อุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร โดยต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ถ้ากำลังศึกษาให้
ใช้คะแนน 5 ภาคการศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระบบการศึกษาใด
การศึกษาหนึ่ง ดังนี้
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
2.2 ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน
2.3 ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
2.4 มีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาที่
ประกาศโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/rAXXrj

- ๕ 2.5 มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
2.5.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 ในระบบเกรด
4.00 หรือเทียบเท่า
2.5.2 ผลการสอบ SAT มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 1000 คะแนน
2.5.3 ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในการสอบแบบอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับการสอบใน
ข้อ 2.5.1-2.5.2
ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาเฉพาะรายงานผลคะแนนในข้อ 5 ที่ถูกต้องเท่านั้น เช่น ยังไม่
หมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร
2.6 มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.6.1 TOEFL (ITP or paper-based Test) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
2.6.2 TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
2.6.3 IELTS (Academic-Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
2.6.4 Cambridge English Exams (FCE/CAE/CPE) ไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน
2.6.5 CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
2.6.6 คะแนน GAT2 ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
โดยผู้สมัครสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการ
รับสมัครผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต้องมีผลการสอบ IELTS (Academic-Module) ไม่ต่ำ
กว่า 6.0 ก่อนการไปศึกษาที่ Business and Hotel Management School (B.H.M.S.) ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 6 ให้สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร
3.4 ผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่จบหลักสูตร GED)
2) มี GPAX เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
3) มี GPAX เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาเฉพาะหมวดวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ แต่ละทุกหมวดวิชา ไม่น้อยกว่า 3.50
4) เป็นผู้มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๖ 3.5 ผู้สมัคร คณะบริหารธุรกิจ
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
1.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)3.00 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 5 ภาคการศึกษา (โดยต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย) และต้องศึกษาในแผนการ
เรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณเท่านั้น
1.2 แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 5 ภาคการศึกษา รับทุกแผนการเรียน
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ต้องสำเร็จการ
ศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ โดยมีคะเนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
3.6 ผู้สมัคร คณะศิลปศาสตร์
ต้องกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ / อาชีวศึกษา / นักเรียนจากโรงเรียน
นานาชาติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ
3.7 ผู้สมัคร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีคะแนน เฉลี่ย
สะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และเรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 10 หน่วยกิต
3.8 ผู้สมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ถ้ากำลังศึกษาให้ใช้คะแนน 5 ภาคการศึกษา

- ๗ 4. คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา
ผู้สมัครต้องมีประวัติและผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สมัคร (พ.ศ.2562-2564) และมีความสามารถดี
เด่นด้านกีฬาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
4.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ
4.2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้
1) กีฬาแห่งชาติ
2) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
3) กีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
4) กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
5) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
6) กีฬากรุงเทพมหานคร
7) กีฬากรมพลศึกษา
8) กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
9) กีฬาในประเภทกีฬาที่สมาคมจัดโดยสมาคมนั้นฯ ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
4.3 ชนิดกีฬาที่รับสมัคร มีดังนี้
1) ฟุตบอล
2) วอลเลย์บอล
3) บาสเกตบอล
4) เซปักตะกร้อ
5) ว่ายน้ำ
6) แบดมินตัน
7) เทเบิลเทนนิส
8) รักบี้ฟุตบอล
9) ซอฟท์บอล
10) เทควันโด
11) คาราเต้– โด
12) ยูโด
13) ยิงปืน
14) เปตอง
15) ลีลาศ
16) เทนนิส
17) กรีฑา
18) มวยสากล
19) กอล์ฟ
20) ดาบสากล
21) วอลเลย์บอลชายหาด
22) หมากกระดานและหมากล้อม

- ๘ 5. กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการ
วัน เดือน ปี
รับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัครสอบและส่งเอกสารทางไปรษณีย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติด้านกีฬา
วันที่ 25 มีนาคม 2565
ทดสอบภาคปฏิบัติด้านกีฬา
วันที่ 31 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์ คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 22 เมษายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 เมษายน 2565
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ 21 เมษายน 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
คณะบริหารธุรกิจ
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์
วันที่ 22 เมษายน 2565
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วันที่ 22 เมษายน 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
วันที่ 20 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing
วันที่ 27 เมษายน 2565
House
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุม วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้า วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565
ศึกษาในสถาบันฯ ทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
ประกาศต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2329-8000-10 ต่อ 3203, 3205

- ๙ 6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารจาก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ พร้อมติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
6.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (คะแนนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
กำหนด)
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.4 สำเนาวุฒิบัตรทางด้านกีฬา ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 4. (สามารถย้อนหลังได้ 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่สมัคร (พ.ศ.2562-2564)
6.5 ใบรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาออกให้
6.6 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (กรณีมีค่าสมัครสอบ)
6.7 แฟ้มรวบรวมผลงาน Portfolio เนื้อหาไม่เกิน 10 หน้า (ถ้ามี)
โดยจัดส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 6.1- 6.7 มาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล และจะถือเอาวัน
ประทับตราไปรษณีย์ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
โควตาผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา
งานรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
7. วิธีการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ใน
อัตราค่าสมัคร 500 บาท (กรณีมีค่าสมัครสอบ) เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก
ระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
1) ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
2) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10
บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
หากมีการชำเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
ยกเว้น คณะ/วิทยาลัย ที่ไม่มีอัตราค่าสมัครสอบ ไม่ต้องชำระเงิน
*****ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ/วิทยาลัย 1 สาขาวิชาเท่านั้น*****

- ๑๐ อัตราค่าสมัครสอบ
คณะ/วิทยาลัย

ค่าสมัครสอบ(บาท)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ไม่มี

คณะวิทยาศาสตร์

500

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร,
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

500

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

1,000

(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มี

คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มี

คณะศิลปศาสตร์

500

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

500

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

500

8. วิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
8.1 ผู้สมัครต้องเข้าทดสอบภาคปฏิบัติด้านกีฬา โดยสำนักงานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เป็นผู้ทดสอบ
8.2 ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามคณะฯ ที่ตนเองได้สมัครไว้ (ยกเว้นคณะที่ระบุไม่มีการสอบ
สัมภาษณ์)
โดยผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ
สัมภาษณ์ด้วย
ผลการพิจารณาและประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย โดยคณะ
กรรมการการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

- ๑๑ 9. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น หากไม่ดำเนิน
การตาม วันเวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
10. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง
การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตาม วันและเวลา ที่สถาบันฯ
กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว
แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบัน สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือ
ว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น
11. การตัดสิทธิ์
11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เจ้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ตและไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตาม วัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
11.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์
11.4 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครหรือ
หลักฐานในการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้และอาจถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย
11.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบนี้ ต้องศึกษาตามหลักสูตรและปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ โดยเคร่งครัด
11.6 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่น ขยัน เสียสละ รับผิดชอบและอุทิศตนในการ
แข่งขันกีฬาในนามสถาบันฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้านกีฬาให้สูงขึ้น หากไม่
ปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษตามกรณี หรือ พ้นสถาพการเป็นนักศึกษาของ
สถาบันฯ โดยไม่มีการอุทรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

- ๑๒ 12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา (บาทต่อภาคการ
ศึกษา)

เงินเรียกเก็บ
อื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
18,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
18,000
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากร
18,000
ประมง
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
18,000
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
25,000
สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม
25,000
สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
25,000
สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม และสาขาวิชาวิศวกรรม
40,000
เกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรควบ 2 ปริญญา)
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปกติ
19,000
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรปกติ
21,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการ
180,000
ดูหมายเหตุ 1
บริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ 1
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 500CHF(ห้าร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) สำหรับ Business and Hotel Management
School, Switzerlandชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 15 ของค่า
ธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year ของ Business and Hotel Management
School, Switzerland หรือสูงสุดไม่เกิน 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน) โดยให้ถืออัตราค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเริ่มศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปและกลับประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/
3) ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year ที่
Business and Hotel Management School, Switzerland หรือติดต่อโดยตรงที่
cusfsem@kmitl.ac.th เบอร์โทร 088-651-6466

- ๑๓ -

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปกติ
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
หลักสูตรปกติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรปกติ

ค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา (บาทต่อภาคการ
ศึกษา)

เงินเรียกเก็บ
อื่น

32,000
20,000

20,000

26,000
21,000
25,000

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)
รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
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