
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  ต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
      86160  หมายเลขโทรศัพท์ 083-0665331   www.chumphon.kmitl.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชา
วิศวกรรเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  สาขาวิชาวิศวกรรมปิ โตรเคมี 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง  สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ  

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์ 
วันที่  3  มิถุนายน  2562 เวลา รายงานตัว 08.30 – 09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 – 12.00 น. 
สถานที ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019

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


 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

 
 

 
เปิดรับหลักสูตร 4 - 5 ปี ได้แก่ 

1. หลักสูตร  5  ปี ได้แก่ 
- สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก รับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า และมีเกณฑ์ขั้นต่่า O-Net 03  (ภาษาอังกฤษ) 30% 
- สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือ 

ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น และมี
เกณฑ์ขั้นต่่า O-Net 03  (ภาษาอังกฤษ) 30% 

2. หลักสูตร  4  ปี ได้แก่ 
- สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6)   หรือประกาศนียบัตรอื่น 

ที่กระทรวงศึกษารับรองหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์ขั้นต่่า O-Net 03 (ภาษาอังกฤษ) 30% 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา 08.30 - 12.00 น.  
สถานที ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  5  ปี 
 -  ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุกแผนการเรียน 
 -  ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุก  
แผนการเรียน 
 -  ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019

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


 
 
-  ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน   

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์   คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 -  ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่าตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562   เวลา  09.00 – 12.00 น.  
สถานที ่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562   และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 
 
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมัครได้
ทุกสาขาวิชา  ส่วนแผนการเรียนศิลป์ - ค านวณ สมัครได้เฉพาะ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร  

ส่วนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  5  กลุ่มวิชาเอกดังนี้ พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช
ปฐพีวิทยา  

หมายเหตุ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เลือกกลุ่มวิชาเอก โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 
2 ล าดับในการเลือก โดยใช้เกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาท่ี 1 ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00 - 12.00 น.  
สถานที ่ อาคารเจ้าคุณทหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 
ยกเว้น  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019
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เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์   
 
 

 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 

         -  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์  แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
         -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.  
สถานที ่ คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 

 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019

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


 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเท่า   
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
สถานที ่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 
 
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

 
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   
         -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ/หรือ แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 
         -  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         -  Culinary Science and Foodservice Management (International Program) แ ผ น ก า ร เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ  หรือ Grade 12 ในระบบ US หรือ Year 13 ใน
ระบบ UK  และต้องมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  มีเกณฑ์ขั้นต่่า GAT (ความถนัดทั่วไป) 50%  และ 
PAT 7.2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 25% 
 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562         เวลา รายงานตัว 08.00 - 08.40 น. เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
สถานที ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  อาคารเจ้าคุณทหาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019

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


 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวนเงิน   21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร จ านวนเงิน   21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร   จ านวนเงิน   21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
4. Culinary Science and Foodservice Management (International Program)  
        จ านวนเงิน   180,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา) 
 4.2 ค่าธรรมเนียมส าหรับการศกึษาที่ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 16,000 CHF (หนึ่งหมื่นหกพันฟรังก์สวิสถ้วน)   
         ค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางไปและกลับ 

 
 
คณะการบริหารและจัดการ   
 
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ 
แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562   เวลา รายงานตัว  08.00 - 08.40 น. เริ่มสัมภาษณ์  เวลา  09.00 น.  
สถานที ่  อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ  
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 

 

 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019

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


 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน 2562   รายงานตัวเวลา  08.30 - 09.00 น.เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา  09.00 น.   
สถานที ่ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้อง C101-104 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
           เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000  บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
  
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์  
วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา 09.00 – 12.00 น.  
สถานที ่  ห้องอินทนิล 1  ชั้น 4   อาหารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
            เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  21,000  บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562 และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ   

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019
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คณะศิลปศาสตร์   
 
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิทยาศาสตร์ และทุกสายศิลป์  
 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีเกณฑ์ขั้นต่ า GAT (ความถนัดทั่วไป) 50% 
 -  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  มีเกณฑ์ขั้นต่ า GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%  และมีคะแนน PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น) 
           -  กรณีมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL-ITP, TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET จะได้รับการ      
              พิจารณาเป็นพิเศษ (ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ) 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา รายงานตัว 09.00 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.30 น. 
สถานที ่ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
           ลาดกระบัง 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวนเงิน   19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวนเงิน   26,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร   

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โดยแยกแผนการเรียนแต่ละสาขาวิชาดังนี้ 
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ  ทุกแผนการเรียน 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ  

ศิลป์ – ค านวณ 
         -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตร)  สาขาวิชาวิศวกรรม- 
 อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019

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


 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา 09.00–12.00 น.   
สถานที ่  ณ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร 
ดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย   ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562   และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จ านวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
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ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
ประจ่าปีการศึกษา 2562  

              
เลข

เรียงล่าดับ ชื่อคณะ/สาขา 
เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
GAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวนรับ คะแนนรวม
ต่่าสุด (%) 
ปี 2561 

001 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโทรคมนาคม - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 54.59 

002 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 65.06 
003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 57.84 

004 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมระบบควบคมุ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 56.66 

005 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 65.99 

006 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมการวัดคมุ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 55.87 

007 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 61.84 

008 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ี - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 65.12 

009 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 65.41 

010 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 53.34 

011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 60.68 

012 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 58.65 
013 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 54.98 

014 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมสารสนเทศ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 60.62 
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เลข
เรียงล่าดับ ชื่อคณะ/สาขา 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์ขัน้
ต่่า GAT 

รหัสวิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวน
รับ 

คะแนน
รวมต่่าสุด 
(%) ปี 
2561 

015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอัตโนมตั ิ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 56.20 

016 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมปโิตรเคม ี - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 62.36 

017 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมขนส่งทาง
ราง 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 61.90 

018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมการ
ออกแบบการผลติและวัสด ุ

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 55.17 

019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลัก  

03=30% 10 - 74 40 - - 40 - - 10 65.68 

020 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน 

03=30% 10 - 74 40 - - 40   - 10 56.06 

021 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลป
อุตสาหกรรม 

03=30% 10 - 74 40 - - 40 - - 10 33.13 

022 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - 10 - 75 20 74 20 40 - - 10 - 
023 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายใน  
- 10 - 75 20 74 20 40 - - 10 36.56 

024 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์การ
ออกแบบ  

- 10 - 75 20 74 20 40 - - 10 - 

025 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์
วิศวกรรม  

- 10 - 75 20 73 20 40 - - 5 54.52 

026 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์
เกษตร 

- 10 - 75 20 72 20 40 - - 20 44.29 

027 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(พืชไร่ พืชสวนและภมูิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช 
ปฐพีวิทยา) 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 70 24.00 
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เลข
เรียงล่าดับ 

ชื่อคณะ/สาขา 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์ขัน้
ต่่า GAT 

รหัสวิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวน
รับ 

คะแนน
รวมต่่าสุด 
(%) ปี 
2561 

028 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 28.09 

029 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การประมง 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 30.93 

030 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการ
เกษตร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 27.49 

031 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เกษตร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 38.79 

032 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 39.05 

033 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 45.01 

034 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 43.49 

035 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิง่แวดล้อม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 38.06 

036 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 29.22 

037 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจลุชีววิทยาอุตสาหกรรม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 29.96 

038 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 33.27 

039 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 33.99 

040 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 15 43.73 

041 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
และการวเิคราะห์เชิงธุรกิจ 
 

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 5 40.64 
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เลข
เรียงล่าดับ 

ชื่อคณะ/สาขา เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์ขัน้
ต่่า GAT 

รหัสวิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวน
รับ 

คะแนน
รวมต่่าสุด 
(%) ปี 
2561 

042 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 47.23 

043 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
หมักในอุตสาหกรรมอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 31.37 

044 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป
อาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 42.72 

045 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  Culinary Science and 
Foodservice Management (International 
Program) 

- 10 85=50% 
 

71 10 72 30 40 72=25% 
 

- 30 - 
 

046 คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ  - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 53.26 

047 คณะการบริหารและจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ธุรกิจและการจัดการ 

- 30 - 71 20 - - 20   - 60 51.45 

048 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 80 29.00 

049 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 3 34.87 

050 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 50 85=50% - - - - - - - 65 68.03 

051 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 30 85=40% 79 20 - - 20 - - 45 58.26 

052 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ 

- 50 - - - - - - - - 40 - 

053 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขา
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 - 
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เลข
เรียงล่าดับ 

ชื่อคณะ/สาขา เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์ขัน้
ต่่า GAT 

รหัสวิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวน
รับ 

คะแนน
รวมต่่าสุด 
(%) ปี 
2561 

054 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 - 

055 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 - 

056 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 32.51 

057 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 33.25 

058 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 45.19 

059 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 44.31 

060 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 39.32 

061 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแขนง
วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 - 

062 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

- 30 - 71 20 - - 20 - - 50 25.41 

 
หมายเหตุ     1. GPAX ให้ค่าน้ าหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา 
        2. O-NET ให้ค่าน้ าหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยก าหนดให้วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์   

          ให้ค่าน้ าหนักวิชาละ 6% 
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