


ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ  : 
 

            1. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง    จะต้องกรอกข้อมูลเพ่ือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ทาง
อินเทอร์เน็ต http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_confirm/confirmPageX.php พิมพ์ใบชำระเงิน และ

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ระหว่างวันที่   24-25 มิถุนายน 2563   โดย
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด ตามวัน เวลา และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย) 
 

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

     จำนวนเงิน      150,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

      จำนวนเงิน 72,000 บาท / ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ให้นักศึกษาจ่ายเงินค่าอุดหนุนการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  จำนวนเงิน  35,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จำนวนเงิน 22,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 92,500   บาท  / ภาคการศึกษา 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาบูรณาการนวัตกรรมเพ่ือสินค้าและบริการ  

                                                  นักศึกษาไทย       จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
                                                  นักศึกษาต่างชาติ  จำนวนเงิน 40,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร   จำนวนเงิน  20,000   บาท/ ภาคการศึกษา 

      เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ลดค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย) ปีการศึกษา 2563  ลดลง 10%  โดยจะปรับยอดลดลงในใบชำระเงิน
ที่พิมพ์ออกจากระบบในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_confirm/confirmPageX.php


 
คณะวิทยาศาสตร์   จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน  70,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 
คณะอุตสาหกรรมอาหาร   จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

         จำนวนเงิน       180,000   บาท / ภาคการศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และ 400 CHF (สี่ร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) สำหรับ Business and Hotel Management 
School, Switzerland  ชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาท่ี
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 15 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, 
Switzerland หรือสูงสุดไม่เกิน 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน) โดยให้ถืออัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเริ่มศึกษา และค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวม ค่าใช้จ่าย
สำหรับการเดินทางไปและกลับ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, 
Switzerland เพ่ิมเติมได้ที่ https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-
chf/ 

 
คณะการบริหารธุรกิจ   จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 40,000    บาท  / ภาคการศึกษา 

 
คณะศิลปศาสตร์   จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวนเงิน  26,000  บาท / ภาคการศึกษา 

 
คณะแพทยศาสตร์   จำนวนเงิน      495,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   จำนวนเงิน 80,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง   จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม)  

     จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จำนวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and  

Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
   จำนวนเงิน      120,000   บาท / ภาคการศึกษา 

https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/
https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/


 
 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จำนวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 

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

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (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 

 
 
 
 
 
 

            2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      เมื่อชำระเงินค่ายืนยัน
สิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) เรียบร้อยแล้ว   จะต้องมารายงานตัวออนไลน์เพ่ือยื่นเอกสารทางการศึกษา
ต่าง ๆ (ไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันฯ) โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งกำหนดการรายงานตัวออนไลน์และขั้นตอน
การจัดส่งเอกสารสำหรับการรายงานตัวทาง  http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/checkpoint.php 

 
  

หมายเหตุ   1. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ เมื่อตัดสินใจเลือกเคลีย์ริ่งเฮาส์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร 
                   รอบถัดไป 

      2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในคณะหนึ่งแล้ว  ไม่สามารถโอนเงินจากคณะเดิม 
                    ไปยังคณะอื่นได้ 

      3. สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่ชำระไว้แล้วให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 ในส่วนของการขอสละสิทธิ์ เพื่อไปสมัคร TCAS ในรอบถัดไป จะต้องดำเนินการขอสละสิทธิ์
ผ่านเวปไซต์ของ ทปอ. ตามวันเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น  โดยสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใด ๆ หากการสละสิทธิ์ล่าช้าจนเป็นเหตุทำให้สมัครในรอบถัดไปไม่ทัน 

 

 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบ 
รายช่ือผู้ชำระเงินได้ในวันที่  29 มิถุนายน 2563  ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/checkpoint.php
http://www.reg.kmitl.ac.th/
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