
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับสมัคร
คดัเลอืกบุคคลเขาศกึษาตอหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.)  รอบที ่2 การรบัแบบโควตา ประจําปการศกึษา
2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรทั่วไป)

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1.  วิศวกรรมไฟฟา จํานวนรับ 40 คน

2.  วิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 20 คน

3.  วิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ 15 คน

4.  วิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 25 คน

5.  วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 40 คน

6.  วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและเครือขาย จํานวนรับ 25 คน

7.  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน จํานวนรับ 30 คน

8.  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ 20 คน

9.  วิศวกรรมขนสงทางราง จํานวนรับ 15 คน

10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวนรับ 40 คน

11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวนรับ 25 คน

12. วิศวกรรมอาหาร จํานวนรับ 20 คน

13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จํานวนรับ 15 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร(หลักสูตรนานาชาติ)

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

14.  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

15.  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5  คน

16.  วิศวกรรมชีวการแพทย(หลักสูตรนานาชาติ)     จํานวนรับ  5 คน

17.  วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ  5 คน
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18.  วิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ(หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

19.  วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)           จํานวนรับ  5 คน

20.  วิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ  5 คน

21.  วิศวกรรมไฟฟา แขนงเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

22.  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

23.  วิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

24.  การจัดการวิศวกรรมและการเปนผูประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

25. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

26. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5 คน

หลักสูตร 2 ปริญญา

27. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศและ วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรม จํานวนรับ  15 คน

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป)

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ จังหวัดชุมพร

28. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ 20 คน

29. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน จํานวนรับ 20 คน

30. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ 20 คน

31. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวนรับ 25 คน

32. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จํานวนรับ 25 คน

33. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลัง จํานวนรับ 30 คน

34. วิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ จํานวนรับ 25 คน

35. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวนรับ 30 คน

หมายเหตุ  นักศึกษาท่ีเลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อผานการคัดเลือกตองไปเรียนที่

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแตชั้นปท่ี 1 ถึงชั้นปท่ี 4

หมายเหตุ     ดูประกาศแนบทาย เรื่องการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของแตละสาขา

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

-   เปนผู ท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

- เปนผูมีความประพฤติดีและรับรองตอสถาบันฯ วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันท่ีมีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
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3. คุณสมบัติผูสมัครในแตละโควตา
การรับแบบโควตาแบงเปน 5 ประเภท และผูสมัคร 1 คน สามารถสมัครโควตาประเภทที่ 1 - 4 ได

เพียง 1 ประเภท เทานั้น และสามารถสมัครโควตาประเภทท่ี 5 ไดเพิ่มอีก 1 ประเภท

3.1 โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวันออก และ

จังหวัดในภาคกลาง เทานั้น

- เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ
เปนตน) และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม มากกวา 3.00 หรือ

-  เปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ เปนตน)
และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 3.00

- สถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา ตองอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดใน

ปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง เทานั้น (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี

นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว  ชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

(อางอิงราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ)

3.2  โควตาเรียนดี
- เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ
เปนตน) และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม มากกวา 3.00 หรือ

- เปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ
เปนตน) และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 3.00

3.3  โควตากิจกรรม K-Engineering 
- เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ
เปนตน) และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม มากกวา 2.75 หรือ

- เปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ
เปนตน) และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 2.75 
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- เปนผูท่ีผานการเขารวมกิจกรรมและไดรับประกาศนียบัตรในโครงการทางวิชาการกับ   คณะ
วิศวกรรมศาสตร สจล.  (โดยผานความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

3.4  โควตาผูพิการ (รับสมัครเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรทั่วไป จํานวน 2 คน เทานั้น)
- เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ
เปนตน) และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม มากกวา 3.00 หรือ

- เปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโลหะการ เปนตน) และมผีลการ
เรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 3.00

- เปนผูพิการทางการเคล่ือนไหวที่สามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวันไดแก พิการขาหนึ่งหรือ

สองขาง, พิการแขนหนึ่งขาง หรือ พิการทางดานการมองเห็น ไดแก ตาบอดหนึ่งขาง

3.5  โควตา KMITL One
- เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ
เปนตน) และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม มากกวา 3.00  หรือมากกวา 2.75 สําหรับผูสมัครโครงการ K-
Engineering หรือ

- เปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ป 3 (ปวช.) (สาขาชางอุตสาหกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง และโลหะการ

เปนตน)  และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา มากกวา 3.00 หรือมากกวา 2.75 สําหรับผูสมัคร

โครงการ K-Engineering

4. เกณฑการเลือกลําดับสาขาวิชา

ผูสมัครโควตาประเภทท่ี 1 – 4 สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ประเภท/โควตาเทานั้น และสามารถกด

เลือกสมัครโควตาประเภทท่ี 5 (โครงการ KMITL ONE) ไดโดยไมตองเสียคาสมัครเพิ่มเติม

ผูสมัครในโควตาประเภทท่ี 1 – 4 สามารถเลือกลําดับสาขาวิชาในการสมัครได 3 สาขา จากรายชื่อ

สาขาท่ี 1 – 27 สําหรับโควตาประเภทท่ี 5 ผูสมัครสามารถเลือกสาขาในลําดับที่ 28 – 35 จํานวน 1 สาขา

ผูสมัครท่ีไมผานคัดเลือกในสาขาที่ตนเองเลือกเปนอันดับ  1  จะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
เพ่ือเขาศึกษาในสาขาที่ผูสมัครเลือกในอันดับท่ี  2  และ  3  (โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ) และสามารถผานการคัดเลือกจากสาขาที่เลือกจากโครงการ  KMITL ONE  สําหรับผูสมัครที่เลือก
โครงการ KMITL ONE ดวย

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูเขาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด
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5. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

- รับสมัครผานชองทาง

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

วนัที ่ 15 กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 15 มนีาคม

2566

- ชําระเงินคาสมัครสอบ วนัที ่ 15 กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 15 มนีาคม

2566

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ภายในวันที ่20 มนีาคม 2566

- สอบขอเขียน  วนัที ่25 มนีาคม 2566

(ประกาศเวลาสอบ พรอมประกาศรายชือ่

ผูมสีทิธ์ิสอบขอเขยีน)

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วนัที ่3 เมษายน 2566

- สอบสัมภาษณ  วนัที ่8 เมษายน 2566

-ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วนัที ่20 เมษายน 2566

- นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของ

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วนัที ่4-5 พฤษภาคม 2566

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดข้ันตอน

ปฏิบัติเรื่องการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา

วนัที ่10 พฤษภาคม 2566

- ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

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

วนัที ่12-18 พฤษภาคม 2566

สอบถามระบบการรับสมัคร

สํานักทะเบียนและประมวลผล

โทร: 02-329-8000 ตอ 3203, 3205

สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร

งานวิชาการปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร สจล.ชองทางการตดิตอ

โทร : 02-329-8301 ตอ 201 หรอื 082-986-1356, 084-143-5693, 063-902-7127

Facebook : Undergraduate Academic Affairs, KMITL

อเีมล : ug_eng@kmitl.ac.th

สอบถามหลักสูตรนานาชาติ  

สํานักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

โทร : 02-329-8301 ตอ 218 หรอื 099-496-1526

E-mail : siie-admission@kmitl.ac.th หรือ  Line : @siie_kmitl
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6. วิธีการรับสมัคร

1. สมัครผานชองทางออนไลน ท่ีเว็ปไซต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สํานักทะเบียน

และประมวลผล) โดยเลือกสาขาวิชาที่สมัครไดไมเกิน 3 สาขาวิชา (หรือไมเกิน 4 สาขาวิชา กรณีเลือกโครงการ

KMITL ONE ดวย)

2. ชําระเงินจากคาสมัคร ในอัตราคาสมัคร จํานวน 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด พิมพ

แบบฟอรมใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัคร ได 2 ชองทาง ดังนี้

2.1   ชําระผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

2.2  ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร 10 บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา

สมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

ผูสมคัรสอบตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวาเปนผูมคีณุสมบตัติรงตามประกาศรบั

สมคัรและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร

สอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับ

สมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติใน

การสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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7. การสอบคัดเลือก

7.1 การสอบขอเขียน วันที่ 25 มีนาคม 2566 
หมายเหตุ   วัน เวลา และสถานที่สอบขอเขียนของแตละสาขาวิชาจะประกาศใหทราบตอนประกาศ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ

หลักสูตร วัน/เวลา วิชาที่สอบ

หลักสูตรท่ัวไป

25 มีนาคม 2566

(ชวงเชา)

- วิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม

- วิชากลศาสตรวิศวกรรม

- วิชาไฟฟาวิศวกรรม

- วิชาเขียนแบบวิศวกรรม

- วิชาการคิดและแกปญหาเชิงตรรกะ

หลักสูตรนานาชาติ 25  มีนาคม 2566

(ชวงบาย)

- วิชาภาษาอังกฤษ (English)

- วิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม (Mathematics)

- วิชาเขียนแบบวิศวกรรม (Drawing)

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนของคณะวิศวกรรมศาสตร จะประกาศเฉพาะสาขาวิชาที่ผูสมัคร
เลือกลําดับท่ี 1 เทานั้น
กรณีท่ีผูสมัครเลือกหลักสูตรทั่วไปรวมกับหลักสูตรนานาชาติ ผูสมัครจะตองสอบขอเขียนทั้ง 2 ชวง

     7.2  การสอบสัมภาษณ

     วันท่ีสอบสัมภาษณ คือ วันที่ 8 เมษายน 2566  เวลา 08.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ สถานท่ีสอบสัมภาษณจะประกาศใหทราบตอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ

1. เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรนักเรียน ใบขับขี่

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3

      (ปวช.) (จํานวน 5 ภาคการศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานการศึกษา

3. Portfolio
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8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 เทานั้น หากไมดําเนินการตามวัน เวลา

ท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

9. การรรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูที่ผานการยืนยันสิทธิ์ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะ

วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั จะตองรายงานตวัผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯกําหนด

หากไมดําเนินการในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันการเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ

แลว แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ  จะไมตอง

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยัน

สิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

10. การตัดสิทธิ์

     10.1  ผูที่ผานการคัดเลือก แตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

10.2 ผูท่ีผานการคัดเลือก แตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม

ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาในสถาบันฯ ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

10.3   ผูที่ผานการคัดเลือก แตไมสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3

(ปวช.) ในปการศึกษา 2565 ถือวาสละสิทธิ์

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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11. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตองชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามประกาศสถาบันฯ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาลําดับที่  1  - 13 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคละ    25,000  บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาลําดับที่  14 - 25 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคละ    90,000  บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาลําดับที่  26 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคละ  120,000  บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาลําดับที่  27     คาธรรมเนียมการศึกษาภาคละ    40,000  บาท

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาวิชาลําดับท่ี  28 - 35 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคละ   20,000   บาท

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

ศึกษา และคาธรรมเนียมเพิ่มเติม 48,000 บาท/ภาคการศึกษา (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

รวมเปน 120,000 บาท/ภาคการศึกษา

 ประกาศ ณ  วันที่  ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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ประกาศแนบท้าย 
 

 
 

หลักสูตรทั่วไป 
1. วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. วิศวกรรมเคมี 
3. วิศวกรรมเครื่องกล 
4. วิศวกรรมโยธา 
5. วิศวกรรมอุตสาหการ 
6. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 
7. วิศวกรรมขนส่งทางราง 
8. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน)  
 

หลักสูตรนานาชาติ 
9. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
10. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
11. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
12. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)  
13. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)  

 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป) 

14. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล      
15. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง    

 
 

 

สาขาวิชาที่ขอการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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