
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

แบบโควตา รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมีการดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน ณ

ศูนยวิจัยและถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรีใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สนับสนุนนักเรียนในพื้นที่ใหมีโอกาสในการศึกษาตอในระดับ

อุดมศึกษา ใหนักเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ได
โอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ีตอไปในอนาคต จึงไดเปดใหมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญา

ตรี โควตานักเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี แบบโควตา รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2566  ดัง

ตอไปน้ี
1. คณะ สาขาวิชาและจํานวนท่ีรับเขาศึกษา

ในปการศึกษา 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดเปดรับสมัครโควตา
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสมัครตามคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัครที่ระบุไว

ในขอ 3  ได 1 คณะ/วิทยาลัย 1 หลักสูตรเทานั้น โดยมีคณะ/วิทยาลัย ดังน้ี

1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตร 4 ป

         1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวนรับ 20 คน

2. สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม จํานวนรับ 5 คน
3. สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวนรับ 5 คน

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว จํานวนรับ 2 คน
5. สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง  จํานวนรับ   5 คน

6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร จํานวนรับ 20 คน

7. สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร จํานวนรับ 1 คน
8. วท.บ. การจัดการสมารตฟารม วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรสองปริญญา

จํานวนรับ 5 คน
1.2 คณะวิทยาศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตร 4 ป 

    1. สาขาคณิตศาสตรประยุกต           จํานวนรับ 10 คน
    2.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวนรับ 3 คน

    3.  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน
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    4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการอยางยั่งยืน จํานวนรับ 5 คน

    5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม จํานวนรับ 10 คน
    6. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน

    7. สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม จํานวนรับ 10 คน
    8. สาขาวิชาสถิติประยุกตและการวิเคราะหขอมูล จํานวนรับ 10 คน

    9. สาขาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 5 คน

1.3  คณะอุตสาหกรรมอาหาร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตร 4 ป
          1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ 1 คน

          2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร จํานวนรับ 10 คน
          3. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร จํานวนรับ 1 คน

          4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)

จํานวนรับ 1 คน
1.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตร 4 ป

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรับ 3 คน
2. สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ  จํานวนรับ 2 คน

1.5  คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ป

     - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จํานวนรับ  2 คน

    - แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จํานวนรับ  2  คน

    - แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม จํานวนรับ  2  คน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ป   

- Major Innovation & Technological Marketing จํานวนรับ          2 คน
- Major Global Business & Financial Management จํานวนรับ          2 คน

- Major Digital Supply Chain Management จํานวนรับ          2 คน

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ป   
- สาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  6 คน

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป     
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1.6  คณะศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป

1. สาขานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ จํานวนรับ 2 คน
1.7  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

1. สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) จํานวนรับ  3  คน
     2. สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน (5 ป) จํานวนรับ  3  คน

         3. สาขาวิชาครุศาสตรการออกแบบ (4 ป) จํานวนรับ  3  คน

4. สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (4 ป) จํานวนรับ  3  คน
5. สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร (4 ป)  จํานวนรับ  5  คน

1.8  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป
     1. สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน จํานวนรับ 5 คน 

     2. Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of

Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
จํานวนรับ 2  คน

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

      2.1  มีสัญชาติไทย

      2.2  ไมเปนผูท่ีถูกลงโทษเนื่องจากกระทํา หรือมีสวนรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
  2.3  ไมเปนผูท่ีมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบันฯ

  2.4 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง และปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ อยางเครงครัด

3. คุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร

      3.1  ผูสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

และแผนการเรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา 10 หนวยกิต
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา

-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร
และแผนการเรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา 10 หนวยกิต

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา 
-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
และแผนการเรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา 10 หนวยกิต

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา 
-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกแผนการเรียน โดยเรียนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา 10 หนวยกิต หรือเทียบเทา

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3 ทุกสาขา
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา 

-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร
-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกแผนการเรียน โดยเรียนวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา 10 หนวยกิต
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา

-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือสิ่งแวดลอม

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3 ทุกสาขา
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา 

-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

และแผนการเรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา 10 หนวยกิต หรือเทียบเทา
-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3 สาขาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร
ชางกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา 

-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตร 4 ป ระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาตร - คณิตศาสตร
หรือเทียบเทา

-รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3 สาขาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเล้ียงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชาง
เกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจเกษตร และสาขาที่เกี่ยวของ

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา 
-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

    3.2  ผูสมัคร คณะวิทยาศาสตร

สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
-รับผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 5 ภาคการ

ศึกษา รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และแผนการเรียนศิลป-คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 2.50 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 2.75

          -เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 -รับผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 5 ภาคการ

ศึกษารับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร, แผนการเรียนศิลป-คํานวณ และแผนการเรียนที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.75 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา

3.75 และมีแฟมสะสมผลงาน 
-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาสถิติประยุกตและการวิเคราะหขอมูล 

-รับผูท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 5 ภาคการ
ศึกษา รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร แผนการเรียนศิลป-คํานวณ และแผนการเรียนศิลป-ภาษา ไม

กําหนดผลการเรียน 
-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการอยางยั่งยืน สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม และสาขาวิชา
เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 

-รับผูท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 5 ภาคการ
ศึกษา รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 

-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
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3.3  ผูสมัคร คณะอุตสาหกรรมอาหาร

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทาตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนการ

เรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป-คํานวณ

1.2 ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน

1.3 ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

    1.4 มีวุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาที่

ประกาศโดยท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

    1.5 มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ขอใดขอหน่ึงดังน้ี

         1.5.1 คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน มากกวาหรือเทากับ 2.75 ในระบบเกรด

4.00 หรือ เทียบเทา  

         1.5.2 ผลการสอบ SATมีคะแนนไมตํ่ากวา 1000 คะแนน

         1.5.3 ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในการสอบแบบอื่นๆที่เทียบเทากับการสอบใน

ขอ 1.5.1-1.5.2

        ในการสอบสัมภาษณจะพิจารณาเฉพาะรายงานผลคะแนนในขอ 1.5 ที่ถูกตองเทานั้น เชน ยัง

ไมหมดอายุ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร

    1.6 มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอใดขอหน่ึง 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

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

-รับผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรและตองมีคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 5  ภาคการศึกษา โดยมีคะแนน GPA ไมตํ่ากวา

2.75 และมีระดับคะแนนเฉล่ียของแตละกลุมสาระวิชา  คือ กลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร

กลุมสาระอังกฤษ  มีคะแนนไมตํ่ากวา  2.50  

-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในช้ันปสุดทายของระบบการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง ดังน้ี 
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          โดยผูสมัครสามารถใชคะแนนผลการสอบยอนหลังได ไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการรับ

สมัคร ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตองมีผลการสอบ IELTS (Academic-Module) ไมตํ่ากวา 6.0 กอน
การไปศึกษาท่ี Business and Hotel Management School (B.H.M.S.) ประเทศสวิตเซอรแลนด

ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1.6 ใหสามารถสมัครได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของกรรมการประจําหลักสูตร 

2. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

3.4 ผูสมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ 

1. กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ไม

นอยกวา 2.50 (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา) 

3. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เงื่อนไขการรับ 

1. คัดเลือกโดยการสอบขอเขียนผูสมัครตองเขาสอบขอเขียน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
รายละเอียดการสอบขอเขียน ติดตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันที่ 20 มีนาคม 2566

2. คัดเลือกจากคะแนน TGAT ตามเกณฑของคณะกําหนด ดังนี้

องคประกอบวิชาและคานํ้าหนักของแตละสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชาที่ใชคัดเลือก คานํ้าหนัก (%)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 90 TGAT ความถนัดทั่วไป 100

2.
สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิง

ธุรกิจ
90 TGAT ความถนัดทั่วไป 100
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3.5 ผูสมัคร คณะบริหารธุรกิจ 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ

ประเทศ และไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
- ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
          1. จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการ

เรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือชื่อเรียกเปนอยางอื่นโดยมีการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หรือเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้น

ไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการเรียน โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 5 ภาคการเรีย 
             2. จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีโดย

คาดวาจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2566 

            3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ จะเปนประโยชนตอการพิจารณา ไดแก
CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ทั้งน้ีผลคะแนนดัง

กลาวจะตองไมหมดอายุ ณ วันสอบสัมภาษณ 
            4. ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือก และพิจารณารวมจากคุณสมบัติที่

กําหนด 

            5. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

1.กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)

   2.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป โดยใชคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา และศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป-คํานวณ

เทาน้ัน (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวยกิต)

   2.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.50 ขึ้นไป
โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา รับทุกแผนการเรียน

3. มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีแสดงถึงกิจกรรมทางวิชาการ หรือ กิจกรรมดานอื่น ๆที่
สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสมัคร ท่ีแสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัล

ท่ีไดรับ จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) และรวบรวมผลงานตั้งแต ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 ขึ้นไป

(มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

          1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือ ศิลป – คํานวณ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา
3.00 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา 

  2. แฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวมกิจกรรม

ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) และรวบรวมผลงานตั้งแต ชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 4 ขึ้นไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ 

   -ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือประเทศ
และไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

     -ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

 3. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
3.6  ผูสมัคร คณะศิลปศาสตร

2. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

1. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป โดยใชคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ศึกษาแผนการเรียนวิทย-คณิต,ศิลป - คํานวณ หรือ ศิลป - ภาษา หรือ

GED

2. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2544 ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 โดยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา และคะแนน

เฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมนอยกวา 2.50



-  ๑๐  -

3.7 ผูสมัคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน (5 ป) และสาขาวิชา
ครุศาสตรการออกแบบ (4 ป)

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมตํ่ากวา 2.75 

2. กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 ในสาขา

วิชา ดังน้ี 
      - เทคนิคสถาปตยกรรม

      - สถาปตยกรรมไทย
      - เขียนแบบสถาปตยกรรม

    - เขียนแบบกอสราง

    - กอสราง
      - ออกแบบตกแตง

      - ตกแตงภายใน
      - ศิลปกรรม

      - ออกแบบนิเทศศิลป

      - ออกแบบ
      - การพิมพ

      - พาณิชยศิลป
      - วิจิตรศิลป

      - อื่น ๆ ที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปตยกรรม ออกแบบ กอสราง หรือเทียบเทาตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

3. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี



-  ๑๑  -

สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (4 ป)

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมตํ่ากวา 3.00

2. กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 ในสาขา
วิชา ดังน้ี

      - อิเล็กทรอนิกส

      - อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
      - โทรคมนาคม

      - คอมพิวเตอร
      - เทคนิคคอมพิวเตอร

      - เทคโนโลยีสารสนเทศ

      - ไฟฟากําลัง
      - ไฟฟา

      - แมคคาทรอนิกส
      - หุนยนต

      - คอมพิวเตอรธุรกิจ

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมตํ่ากวา 2.75

2. กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 ใน

สาขาวิชา ดังน้ี
- สาขาเกษตรกรรม

- สาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
- สาขาประมง

- หรือสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

          สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร (4 ป)

3. เปนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี



- ๑๒  -

3.8  ผูสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน และBachelor of Engineering Programin Smart Materials
Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree)

(International Program)

5. กําหนดการรับสมัคร

 กําหนดการ วัน เดือน ป

รับสมัคร ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 15 กุมภาพันธ - 15 มีนาคม

2566

ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ - 15 มีนาคม

2566

ผูสมัครคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยื่นคะแนน TGAT และ เอกสารประกอบการสมัคร ทาง

https://forms.gle/oifRHtmPyCZsjv6Z8

ภายในวันที่  15 มีนาคม  2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่  20 มีนาคม  2566

- คณะศิลปศาสตร วันที่  22 มีนาคม  2566

สอบขอเขียน  คณะ/วิทยาลัย  ดังนี้ 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่  25 มีนาคม  2566

- คณะศิลปศาสตร วันที่  25 มีนาคม  2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ

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

วันที่   5  เมษายน 2566

-กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2557 แผนการเรียน วิทย-คณิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ไมตํ่า กวา 2.75 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 4 ภาคการเรียน
-เปนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี



-  ๑๓  -

                        กําหนดการ (ตอ) วัน เดือน ป

การสอบสัมภาษณ  คณะ/วิทยาลัย  ดังนี้ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่  22 เมษายน  2566

- คณะวิทยาศาสตร วันที่   8  เมษายน  2566

- คณะอุตสาหกรรมอาหาร วันที่   8  เมษายน  2566

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -ไมมีการสอบสัมภาษณ-

- คณะบริหารธุรกิจ วันที่  11 เมษายน  2566

- คณะศิลปศาสตร วันที่  20 เมษายน  2566

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันที่  19 เมษายน   2566

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ วันที่  19 เมษายน   2566

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House

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

วันที่  25 เมษายน   2566

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคม-

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่  4-5 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

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

วันที่  10 พฤษภาคม  2566

การชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ 

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

วันที่  12-18 พฤษภาคม 2566

ประกาศตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

ติดตอสอบถาม  โทรศัพท 0-2329-8000-10 ตอ 3202, 3203, 3205



-  ๑๔  -

6. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอรเน็ตผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/และชําระเงินคาสมัคร ใน

อัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระ
เงินคาสมัครได 2 ชองทาง

1) ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ
2) ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10

บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
หากมีการชําเงินดวยวิธีอ่ืน ๆ)

7.  เอกสารประกอบการสมัคร

7.1  ผูสมัครในคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะ

บริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมวัสดุ ใหนํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

     1) ใบสมัครพิมพและดาวนโหลดจาก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ พรอมติดรูป
ขนาด 1 น้ิว 1 รูป

     2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

         (คะแนนเฉล่ียสะสมตามคุณสมบัติของแตละคณะ/วิทยาลัย กําหนด)
     3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

     4) หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียนจากทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
  5) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

7.2  เฉพาะผูสมัครคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหผูสมัครอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครที่ 

https://forms.gle/oifRHtmPyCZsjv6Z8  ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2566 ดังน้ี
1) ใบสมัครพิมพและดาวนโหลดจาก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ พรอมติดรูป

ขนาด 1 น้ิว 1 รูป
2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (คะแนนเฉล่ียสะสมตามคุณสมบัติของแตละคณะ/

วิทยาลัย กําหนด)

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียนจากทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

5)  ผลคะแนนTGAT

https://forms.gle/oifRHtmPyCZsjv6Z8%20%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99


-  ๑๕  -

8. วิธีการคัดเลือก
8.1  ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนเฉพาะผูสมัครในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร
8.2  คัดเลือกจากคะแนน TGAT เฉพาะผูสมัครในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3  ผูสมัครตองเขาสอบสัมภาษณ ตามคณะ/วิทยาลัย ที่ตนเองไดสมัครไว และแสดงเอกสารตามที่

ระบุในขอ 7.1 ตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณ

***ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในสถาบันฯ เปนสิทธิ์
ช้ีขาดของคณะ/วิทยาลัยนั้น ๆ***

9. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 เทานั้น  หากไมดําเนินการตาม วันเวลา ที่กําหนด

ถือวาสละสิทธ์ิ

10.  การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/และชําระเงินยืนยันสิทธิ์  ตามประกาศสถาบันฯ  เรื่องการจายเงิน
ยืนยันสิทธ์ิ  เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่  2 มีนาคม

 2555  เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตาม วันและเวลา ท่ีสถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก  โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาว เปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น



-  ๑๖  -

11.  การตัดสิทธ์ิ

11.1 ผูสมัครไมเขาสอบขอเขียน ไมเขาสอบสัมภาษณ ตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.2 ผูผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

11.3 ผูผานการคัดเลือกแตไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตาม วัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธ์ิ

11.4 ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

11.5 กรณีตรวจสอบในภายหลังพบวา  ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งที่ไดแจงไวในใบสมัครหรือ
หลักฐานในการสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาแมจะผานการคัดเลือก

เปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาแลวก็ตาม

12.   คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    จะตองชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร  และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการศึกษา 

(บาทตอภาคการศึกษา)

เงินเรียกเก็บ

อื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 18,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อ

สัตว

18,000

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง

18,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร 18,000

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร 25,000

สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม 25,000

สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิง

แวดลอม

25,000

สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม และสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรควบ 2 ปริญญา)

40,000
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการศึกษา 

(บาทตอภาคการศึกษา)

เงินเรียกเก็บ

อื่น

คณะวิทยาศาสตร

หลักสูตรปกติ 19,000

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตร

นานาชาติ)

75,000

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรปกติ 21,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการ
จัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

180,000 ดูหมายเหตุ 1

หมายเหตุ 1  1) คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) สําหรับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ 500CHF(หารอยฟรังกสวิสถวน)
สําหรับ Business and Hotel Management School, Switzerland2) คาธรรมเนียมการศึกษา

ท่ีประเทศสวิสเซอรแลนด ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะไดรับสวนลดรอยละ 15 ของคาธรรมเนียมการศึกษา
ในหลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year ของ Business and Hotel Management School,

Switzerland หรือสูงสุดไมเกิน 5000 CHF (หาพันฟรังกสวิสถวน) โดยใหถืออัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา ณ ปการศึกษาท่ีผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเริ่มศึกษา ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายสําหรับการเดินทางไป
กลับประเทศสวิสเซอรแลนด3) ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ

หลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year ที่ Business and Hotel Management School,
Switzerland

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปกติ 32,000

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 20,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 20,000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000

สาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก (หลักสูตร

นานาชาติ)

50,000
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการศึกษา 

(บาทตอภาคการศึกษา)

เงินเรียกเก็บ

อื่น

คณะศิลปศาสตร

สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 26,000

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรปกติ 19,000

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

หลักสูตรปกติ 25,000

Bachelor of Engineering Program in Smart
Materials Technology and Bachelor of

Engineering Program in Robotics and AI (Dual

Degree, International Program)

120,000

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดี
๒๙  ม.ค.  ๖๖ เวลา  ๑๘:๓๖:๓๗  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NABEA-EUANg-BEAEU-AOABE

 

 


