
ที่ตั้ง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีสถานที่จัดการเรียนการสอน  2  แห่ง  คือ 
1.1 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ตั้งอยู่เลขท่ี 1  ซอยฉลองกรุง 1   แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520   หมายเลขโทรศัพท์  02-3298000  ต่อ 3203 , 3205  
หรือ 02-3298203  ww.reg.kmitl.ac.th 

1.2  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ตั้งอยู่เลขที่ 17/1  หมู่ที่ 6  ตำบลชุมโค  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
      86160  หมายเลขโทรศัพท์ 083-0665331   www.chumphon.kmitl.ac.th 

คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร
8. คณะการบริหารและจัดการ
9. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
10. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
11. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
12. คณะศิลปศาสตร์
13. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร

/ ตารางเกณฑ์การคัดเลือก... 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

http://www.chumphon.kmitl.ac.th/


ตารางเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
ประจำปีการศึกษา 2563 

เลข
เรียงลำดับ ชื่อคณะ/สาขา 
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ต่ำสุด 

ปี 2562 

001 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโทรคมนาคม - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 17,691.60 

002 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 19,950.75 
003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 17,855.10 

004 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 19,965.95 
005 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์

และออโตเมชัน 
- 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 18,468.40 

006 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ี - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 19,627.60 

007 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 19,120.90 

008 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรอัจฉริยะ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 15,368.80 

009 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 19,661.80 

010 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 18,225.90 

011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมขนส่งทางราง - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 18,130.90 
012 คณะวิศวกรรมศาตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมการจัดการ

วิศวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาติ) 
- 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 - 

013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 03=35 10 - 74 40 - - 40 - - 10 20,306.10 

014 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 03=30 10 - 74 40 - - 40 74=120 - 10 17,584.90 



เลข
เรียงลำดับ ชื่อคณะ/สาขา 

เกณฑ์
ขั้นต่ำ 
ONET 

ค่า
น้ำหนัก 
GAT 

เกณฑ์
ขั้นต่ำ 
GAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้ำหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้ำหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้ำหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่ำ 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จำนวน
รับ 

คะแนนรวม
ต่ำสุด 

ปี 2562 

015 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - 10 - 75 20 74 20 40 - - 5 12,926.70 

016 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน  

- 10 - 75 20 74 20 40 - - 5 8,768.30 

017 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์การ
ออกแบบ  

- 10 - 75 20 74 20 40 - - 5 10,205.70 

018 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์
วิศวกรรม  

- 10 - 75 20 73 20 40 - - 10 15,521.50 

019 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์
เกษตร 

- 10 - 75 20 72 20 40 - - 30 11,186.40 

020 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(พืชไร่ พืชสวนและภมูิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช 
ปฐพีวิทยา) 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 80 2,955.00 

021 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 7,590.60 

022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การประมง 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 6,421.00 

023 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการ
เกษตร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 6,018.00 

024 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เกษตร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 11,737.00 

025 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 11,399.10 

026 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 25 15,044.60 
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ปี 2562 

027 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 14,416.20 

028 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิง่แวดล้อม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 8,641.90 

029 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 25 9,253.50 

030 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจลุชีววิทยาอุตสาหกรรม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 12,539.00 

031 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 5,979.00 

032 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 12,603.70 

033 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 15 14,290.20 

034 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
และการวเิคราะห์เชิงธุรกิจ 

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 6 14,778.00 

035 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 15,187.70 

036 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 9,865.90 

037 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป
อาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 9,860.20 

038 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  Culinary Science and 
Foodservice Management (International 
Program) 

- 10 85=150 71 10 72 30 40 72=75 - 15 - 
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ปี 2562 
039 คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ - 30 - 71 20 - - 20 - - 90 16,209.70 
040 คณะการบริหารและจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจและการจัดการ 
- 30 - 71 20 - - 20 - - 130 13,152.00 

041 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 30 9,484.00 

042 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
Bachelor of Engineering Program in Smart 
Materials Technology and Bachelor of Engineering 
Program in Robotics and AI (Dual Degree) 
(International Program) 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 - 

043 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิต 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 15,619.75 

044 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชา
วิศวกรรมการบินและนักบินพาณชิย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 1 - 

045 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาการ
จัดการโลจสิติกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) 

- 30 - 71 20 - - 20 - - 1 - 

046 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 50 85=150 - - - - - - - 60 21,678.50 
047 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 30 85=120 79 20 - - 20 - - 45 18,597.60 
048 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและ

การบริการ 
- 50 85=120 - - - - - - - 40 19,233.00 

049 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขา
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 14 9,591.40 

050 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
สัตวศาสตร์  

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 9,658.60 
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ปี 2562 
051 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจดัการผลติพืช 
- 10 - 71 10 72 30 40 - - 25 10,141.50 

052 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 25 7,276.35 

053 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและ
อาหาร 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 15 9,830.25 

054 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 22 7,105.80 

055 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 14 10,316.45 

056 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศ  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 14 10,296.60 

057 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
บริหารธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

- 30 - 71 20 - - 20 - - 15 5,604.00 

หมายเหตุ     1. GPAX  ให้ค่าน้ำหนัก  20%  ทุกคณะ/สาขาวิชา 
2. O-NET  ให้ค่าน้ำหนัก 30%  ทุกคณะ/สาขาวิชา  โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์

ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

/  คุณสมบัติเฉพาะ..



คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม. 6)  แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   ได้แก่   

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวนรับ 5  คน 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 5  คน 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 5  คน 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 5  คน 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน จำนวนรับ 5  คน  
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 5  คน  
7. สาขาวิชาวิศวกรรเครื่องกล จำนวนรับ 5  คน 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 5  คน 
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 5  คน  
10. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 5  คน  
11. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง จำนวนรับ 5  คน 
12. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

การสอบสัมภาษณ์ 

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะไม่
คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เปิดรับหลักสูตร 4 - 5 ปี ได้แก่ 

1. หลักสูตร  5  ปี ได้แก่
- สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก  จำนวนรับ  10  คน   รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ 6  หรือ  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ณ วันที่สมัคร ต้องเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า  2.50 และมีเกณฑ์ขั้นต่ำ O-Net 03 
(ภาษาอังกฤษ) 35 คะแนน 

2. หลักสูตร  4  ปี ได้แก่
- สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  จำนวนรับ  10  คน  รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6)

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
เทียบเท่า และมีเกณฑ์ขั้นต่ำ O-Net 03 (ภาษาอังกฤษ) 30 คะแนน PAT4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
40 คะแนน 

การสอบสัมภาษณ์ 

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะไม่
คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

       ขอแกไขขอมูลเกณฑขั้นตํ่า PAT 4 (ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร)   

   เดิม     PAT4 (ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร) 40 คะแนน

   แกไขเปน    PAT4 (ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร) 40%  เทากับ 120 คะแนน

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


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
 

 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  5  ปี 

 -  ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม  จำนวนรับ  5 คน รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  
 -  ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  จำนวนรับ  5  คน  รับสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  4  ปี 
 -  ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ  จำนวนรับ  5  คน  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

-  ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม  จำนวนรับ  10  คน  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตและวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

-  ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร  จำนวนรับ  30  คน  รับสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ซึ่งเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตและวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
 
การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  ระหว่างวันที่ 15 - 18  มิถุนายน  2563   และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 
 
 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จำนวนรับ  80  คน  รับผู้สำเร็จการศึกษา  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และเรียนคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

หมายเหตุ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  5  กลุ่มวิชาเอกดังนี้ พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา 
โรคพืชปฐพีวิทยา  เลือกกลุ่มวิชาเอก  โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาท่ี  2  ลำดับในการเลือก โดย
ใช้เกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาท่ี  1  ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์  จำนวนรับ 10 คน  รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และเรียนคณิตศาสตร์  ไม่
น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  และต้องมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (GPA) 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  จำนวนรับ 20  คน  รับผู้สำเร็จการศึกษา  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องเรียนวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และเรียน
คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

- พัฒนาการเกษตร  จำนวนรับ 20  คน  รับผู้สำเร็จการศึกษา  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิตและเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 10 หน่วยกิต  และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ  ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

- นิเทศศาสตร์เกษตร  จำนวนรับ 10 คน  รับผู้สำเร็จการศึกษา  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ และแผนการเรียนอื่น ที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยกิต 
 

การสอบสัมภาษณ์  
ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผู้ทีย่ืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์     
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร   จำนวนเงิน 16,000 บาท / ภาคการศึกษา 

• สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร          จำนวนเงิน 20,000 บาท / ภาคการศึกษา
    

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 
ยกเว้น  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร 



คณะวิทยาศาสตร์   
 
 
 
 
 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่
น้อยกว่า  10  หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต และแผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ  กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต  ได้แก่ 
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์   จำนวนรับ 30  คน 
  - สาขาวิชาสถิติประยุกต์    จำนวนรับ 35  คน 
  
 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  ได้แก่ 

 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวนรับ 25  คน 
 - สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนรับ 30  คน 
 - สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม   จำนวนรับ 10  คน   
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   จำนวนรับ 25  คน   
 - สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  จำนวนรับ 30  คน   
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์     จำนวนรับ 30  คน 

 
การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะไม่
คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ต้อง 
เรียนคณิตศาตร์ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวนรับ 15  คน     
-  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ   6  คน   

 
 

การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเ นียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท  ระหว่างวันที่ 15 – 18  มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

 
 
 

-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวนรับ 20 คน รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อย
กว่า  12  หน่วยกิต 

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร  จำนวนรับ 35 คน รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิตและแผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

-  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  จำนวนรับ 20  คน   รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 -  Culinary Science and Foodservice Management (International Program) จำนวนรับ 15 คน 
มี GPAX เท่ากับหรือมากกว่า 2.75  รับแผนการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อย
กว่า  21  หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  หรือแผนการเรียน  ศิลป์ - 
คำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  หรือแผนการเรียน  ศิลป์ – ภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งตามรายการนี้ 
 1.  TOEFL (ITP or PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 2.  TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน 
 3.  IELTS ไม่ต่อกว่า 5.5 คะแนน   4.  FCE/CAE/CPE ไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน 
 5.  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน   6.  GAT-2 ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน 
  
การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 15 – 18  มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนเงิน   21,000   บาท / ภาคการศึกษา 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 



2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนเงิน   21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

/ 3. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร... 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร   จำนวนเงิน   21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
4. Culinary Science and Foodservice Management (International Program)  
        จำนวนเงิน   180,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท  สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
      ลาดกระบัง  และ  400  CHF  (สี่ร้อยฟรังก์สวิทถ้วน)  สำหรับ  Business and Hotel  
         Management School, Switzerland  (ชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา) 
 4.2  ค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลด 
  ร้อยละ 15 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business  
  and Hotel Management School,  Switzerland  หรือสูงสุดไม่เกิน  5000 CHF  
     (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน)   โดยให้ถืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ  ปีการศึกษาที่ผู้เรียนเข้า 
  ศึกษาเริ่มศึกษา และค่าธรรมเนียมนี้  ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายสำหรับ การเดินทางไปและกลับ ผู้สมัคร 
  สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร  Bachelor Degree -3rd Year   
  ของ  Business and Hotel Management School, Switzerland  เพ่ิมเติมได้ที่ 
  https://www.bhms.ch/admissions/study -fees-in-swiss-francs-chf/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะการบริหารและจัดการ   

 
 
 

 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จำนวนรับ 90  คน  รับผู้กำลังศึกษาการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่  6  มีคะแนน  GPA  3.00  ขึ้นไป  และศึกษาในแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์ – 
คำนวณ  (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ  จำนวนรับ  130  คน  รับผู้กำลังศึกษาการศึกษาหรือ 
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  มีคะแนน  GPA  2.50  ขึ้นไปและเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 
องค์ประกอบและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT1 

  ความถนัดทั่วไป คณิต 

คณะการบริหารและจัดการ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  30 20 

2. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

30 20 

   หมายเหตุ  องค์ประกอบและคา่ร้อยละเป็นไปตามของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง 
 กลุ่มที ่6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์ 

 
การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท  ระหว่างวันที่  15 - 18  มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ  
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 



วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ
เทียบเท่า 

-  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวนรับ  30  คน  
-  หลักสูตรสองปริญญา(นานาชาติ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  (Smart Materials Technology and 
Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program))   จำนวนรับ  
5  คน 

 

การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ระหว่างวันที่  15 – 18  มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน    จำนวนเงิน   25,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (หลักสูตรพหุวิทยาการ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์   จำนวนเงิน   120,000  บาท / ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
  
 
 

 
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  ต้อง

เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  จำนวนรับ 5  คน 

 
การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่ าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  21,000  บาท  ระหว่างวันที่  15 – 18  มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ 
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 



วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
 

-  สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 1 คน รับแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และมีคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ หมวดละ 1 ผลสอบ 

ผลสอบหมวดคณิตศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 

- PAT I 71 (Mathematics) 150 

- SAT I (Mathematics) 600 

- SAT II (Mathematics Level 2) 600 

- ACT (Mathematics) 24 

- AP test (Calculus) AB or BC 3 

- A-Level (Mathematics) C 

- AS-Level (Mathematics) B 

- IGCSE (Mathematics) B 

- IB-Diploma (Mathematics) 5 

- NCEA (Level 2 or Level 3) for a 
mathematical subject 

Merit 

- Gaokao Mathematics Score 90 

- CU-AAT (Mathematics) 480 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบหมวดฟิสิกส์ คะแนนขั้นต่ำ 

- PAT III 73 (Physics) 150 

- SAT II (Physics) 600 

- AP test: Physics I (B) or Physics II (C) 
or Mechanics 

3 

- A-Level (Physics) C 

- AS-Level (Physics) B 

- IGCSE (Physics) IGCSE (Physics) B 

- IB-Diploma (Physics) 5 

- CU-ATS 800 



ผลสอบหมวดภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ 

- O-NET 76 % 

- CU-TEP 65 

- TU-GET 500 

- GAT (Part 2 – English) 100 

- TOEFL (PBT/IBT/CBT) 550 

- IELTS 5.5 

- Cambridge English Exams – FCE or 
CAE or CPE 

160 

- Gaokao English Score 90 

 

 

- สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 1 คน รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 

4 หน่วยกิต , แผนการเรียน ศิลป์ - คำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และมีคะแนนสอบคณิตศาสตร์ อังกฤษ หมวดละ 1 ผลสอบ 

 

ผลสอบหมวดคณิตศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 

- PAT I 71 (Mathematics) 150 

- SAT I (Mathematics) 600 

- SAT II (Mathematics Level 2) 600 

- ACT (Mathematics) 24 

- AP test (Calculus) AB or BC 3 

- A-Level (Mathematics) C 

- AS-Level (Mathematics) B 

- IGCSE (Mathematics) B 

- IB-Diploma (Mathematics) 5 

- NCEA (Level 2 or Level 3) for a 
mathematical subject 

Merit 

- Gaokao Mathematics Score 90 

- CU-AAT (Mathematics) 480 



 

ผลสอบหมวดภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ 

- O-NET 76 % 

- CU-TEP 65 

- TU-GET 500 

- GAT (Part 2 – English) 100 

- TOEFL (PBT/IBT/CBT) 550 

- IELTS 5.5 

- Cambridge English Exams – FCE or 
CAE or CPE 

160 

- Gaokao English Score 90 

 

 

การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 15 – 18  มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

• สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวนเงิน  90,000 บาท / ภาคการศึกษา 
     และต้องชำระเงินค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรงกับสถาบันการบินเอเชีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท 
 

• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวนเงิน  90,000  บาท / ภาคการศึกษา 
 
 



 

คณะศิลปศาสตร์   
 
 
 
 

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิทยาศาสตร์ และทุกสายศิลป์  
 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวนรับ  60  คน  มีเกณฑ์ขั้นต่ำ  GAT  (ความถนัดทั่วไป)  150  คะแนน 
 -  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จำนวนรับ  45  คน  มีเกณฑ์ขั้นต่ำ  GAT  (ความถนัดทั่วไป) 120  คะแนน  และมี
คะแนน  PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น) 
  
 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 
           -  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  จำนวนรับ  40  คน  มีเกณฑ์ขั้นต่ำ  GAT  (ความถนัด
ทั่วไป) 120  คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลเฉลี่ยของรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 2.50 
 
การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้ องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 15 – 18  มิถุนายน  2563  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวนเงิน   19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวนเงิน   26,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

 
 
 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 



วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร   

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  ทุกแผนการเรียน 
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนรับ 14  คน  
-  สาขาวิชาสัตวศาสตร์       จำนวนรับ 20  คน 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช   จำนวนรับ 25  คน   
-  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ    จำนวนรับ 15  คน 
 

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
และศิลป์ - คำนวณ ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

-  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ     จำนวนรับ 14  คน  
 

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ต้อง 
เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล        จำนวนรับ 25  คน  
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร   จำนวนรับ 15  คน    
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ     จำนวนรับ 14  คน  
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน      จำนวนรับ 22  คน  
 
การสอบสัมภาษณ์  

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 

เร่ืองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=4 หัวข้อ "ผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา"  

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย   ระหว่างวันที่  15 – 18  มิถุนายน  2563   และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จำนวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จำนวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 




