
ประกาศกําหนดการยืนยันสิทธ์ิและชําระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบท่ี 3 (3/1-3/2) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

------------------------------------------------------- 
 

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้องปฏิบัติตาม
กําหนดการและข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 

            1. ผู้ท่ีได้รับการประกาศรายช่ือผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    จะต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวผู้มี สิท ธ์ิเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 
www.reg.kmitl.ac.th พิมพ์ใบชําระเงิน และชําระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) 
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน  2561  โดยชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารท่ีกําหนด (ไม่ต้องเข้ามารายงานตัวท่ี
สถาบันฯ) การรายงานตัวผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาและยืนยันสิทธ์ิจะสมบูรณ์ต่อเม่ือมีการชําระเงินตามวัน เวลา และวิธีการท่ี
กําหนดเท่าน้ัน หากไม่ปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และต้องดําเนินการ
สละสิทธ์ิเป็นลายลักษณ์อักษร 
            2.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      เม่ือรายงานตัวยืนยัน
สิทธ์ิทางอินเทอร์เน็ตและชําระเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองท่ีสถาบันฯ เพ่ือย่ืนเอกสารทางการ
ศึกษาต่าง ๆ พร้อมกับลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาท่ี  1/2561  อีกคร้ัง   

 สําหรับกําหนดการต่าง ๆ สํานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อแนะนําการรายงานตัว
และลงทะเบียนเรียน ทาง  www.reg.kmitl.ac.th   

 
 ในส่วนของการขอคืนสิทธ์ิ เพ่ือไปสมัคร TCAS จากระบบกลางในรอบถัดไป จะต้อง
ดําเนินการขอสละสิทธ์ิเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการก่อนปิดรับ
สมัครระบบ TCAS ในรอบถัดไป การดําเนินการขอสละสิทธ์ิ สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใด ๆ หากผู้สละสิทธ์ิดําเนินการล่าช้าจนทําให้สมัครในรอบถัดไปไม่ทัน 

 
 

หมายเหตุ    1. นักเรียนทุกคนมีสิทธ์ิ คนละ 1 สิทธ์ิ เม่ือตัดสินใจเลือกเคลีย์ริ่งเฮาส์แล้วจะถูกตัดสิทธ์ิจากการสมัคร
รอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธ์ิท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิจะต้องทําใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน 

      2. ผู้ท่ียืนยันสิทธ์ิและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในคณะหน่ึงแล้ว  ไม่สามารถโอนเงินจากคณะเดิม 
ไปยังคณะอ่ืนได้ 

      3. สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าท่ีชําระไว้แล้วให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
 

อัตราค่ายืนยันสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    จํานวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 เฉพาะสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จํานวนเงิน 80,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 เฉพาะสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

     จํานวนเงิน      150,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเน่ือง) จํานวนเงิน 35,000   บาท/ ภาคการศึกษา 



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จํานวนเงิน 22,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จํานวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (หลักสูตรต่อเน่ือง) จํานวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จํานวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
คณะวิทยาศาสตร์   จํานวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 เฉพาะสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

     จํานวนเงิน      70,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 เฉพาะสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/สองปริญญา) 

     จํานวนเงิน       75,000   บาท / ภาคการศึกษา 
     (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จํานวน  10,000 บาท) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนเงิน  70,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   จํานวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะการบริหารและจัดการ   จํานวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนเงิน 40,000   บาท /  ภาคการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์   จํานวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์   จํานวนเงิน      495,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง   จํานวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จํานวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ   จํานวนเงิน 75,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จํานวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ต้องชําระค่าเรียกเก็บซ่ึงจ่ายให้โดยตรงกับ

สถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (จังหวัดชุมพร) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จํานวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)   จํานวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จํานวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จํานวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 

ผู้ท่ียืนยันสิทธิ์และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบ 
รหัสประจําตัวนักศึกษาได้ในวันท่ี  5 กรกฎาคม 2561  ทาง  www.reg.kmitl.ac.th 


