
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การใหโควตาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบโควตา เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

(ตอเน่ือง 2 ป ) ประจําปการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส จํานวนท่ีรับ 30 คน

2. ประเภทการรับสมัครแบบโควตาเรียนดี

โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดสรรใหกับสถานศึกษา จํานวน 50 แหง 

(ดังเอกสารแนบทายประกาศ)

3. คุณสมบัติท่ัวไปผูสมัคร

3.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

3.2 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3.3 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัด

ทุกประการ

3.4 เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา

ความผิดตาง ๆ

3.5 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

3.6 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

3.7 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน
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4. คุณสมบัติผูสมัคร

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา
เกรดเฉลี่ยสะสม(2

ภาคเรียน)

1. ทล.บ. (เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส)

กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

- สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส 

- สาขาวิชาไฟฟากําลัง หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

3.00 ขึ้นไป

5. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน/เดือน/ป

1) รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินผานธนาคาร ตั้งแตบัดนี้ – วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน

2563

2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

ทาง http://www.ietech.kmitl.ac.th

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563   

3) สอบสัมภาษณ  วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2563

4) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ทาง  www.reg.kmitl.ac.th

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

5) ยืนยันสิทธ์ิและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา วันจันทรที่ 28 ถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม

2563

6. วิธีการสมัครโดยมีข้ันตอนดังนี้

6.1 สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนดและตามจํานวนที่จัดสรรใหเทานั้น

6.2 ผูท่ีไดรับคัดเลือก ใหสมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินคาสมัคร

ผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาท่ัวประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 

500 บาท โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และ

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) 

7. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร

7.1 หนังสือสงรายชื่อผูสมัคร ลงนามโดยผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ

7.2 ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากระบบการรับสมัคร www.reg.kmitl.ac.th

7.3 สําเนาใบแสดงผลการเรียนหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (2 ภาคเรียน)

7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

วิธีสงเอกสารหลักฐานการสมัคร สงเอกสารภายในวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยดําเนินการดังน้ี

1. แสกนเอกสารลําดับท่ี 7.1-7.4 เปนไฟล PDF จํานวน 1 ไฟล (ตั้งชื่อไฟลเปนสถานศึกษา)

2. สงไฟลเอกสารทางเมล    orathai.kmitl2020@gmail.com

ติดตามเอกสาร และสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี คุณอรทัย  คงจันทร เบอรติดตอ 062-1573196

หรือ id line : kkoratha

mailto:orathai.kmitl2020@gmail.com
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8. การสอบสัมภาษณ

8.1 สอบสัมภาษณ เวลา 09.00 น. โดยสถานท่ีจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

8.2 ผูเขาสอบเตรียมเอกสารเขาสอบสัมภาษณ ดังนี้

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

 

9. การประกาศผลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีน้ีเปนสิทธ์ิชี้ขาดของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง จะเปนผูประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่  www.reg.kmitl.ac.th 

10. การยืนยันสิทธ์ิและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตามกําหนดการ

ทาง www.reg.kmitl.ac.th เพ่ือแสดงความจํานงเขาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

11. การตัดสิทธ์ิ

1) ผูท่ีไมยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษา ตามวันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ

2) ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯแลว หากยังไมสําเร็จการศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ

12. รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  19,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๒๙  ต.ค.  ๖๓ เวลา  ๐๘:๓๓:๓๑  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NAAzA-DgARA-A2AEE-ARABC

 

 

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


รายชื่อสถานศกึษาท่ีจัดสรรโควตา  
ประจําปีการศกึษา 2564 

ลําดับ สถานศึกษาท่ีให้โควตา หมายเหตุ 
1 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  
2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  
4 วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ี  
5 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
6 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  
7 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี  
8 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   
9 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
10 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
11 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
12 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ  
13 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
14 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที ่2  
15 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
16 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
17 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  
18 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
19 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  
20 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
21 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
22 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
23 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  
24 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  
25 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
26 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี  
27 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
28 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)   
29 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม  
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ลําดับ สถานศึกษาท่ีให้โควตา หมายเหตุ 
30 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   
31 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี   
32 วิทยาลัยเทคนิคระยอง   
33 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
34 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   
35 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน   
36 วิทยาลัยเทคนิคตราด   
37 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   
38 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   
39 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
40 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง   
41 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   
42 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   
43 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ   
44 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   
45 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่   
46 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   
47 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ   
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)   
49 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
50 วิทยาลัยเทคนิคพังงา   
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