ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565
__________________________________________________________

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ
10 ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน พ.ศ.
2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2565 และ มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จึงให้
ออกประกาศดังนี้
1. รายชื่อคณะที่รับนักศึกษาพิการ และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวน 26 คน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่
เปิดรับ ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชา/หลักสูตร

จำนวนรับ

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ
ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2 คน

1.ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว
- สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในชีวิตประจำวัน- พิการ
แขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่ง
ข้าง หรือสองข้าง
2.ทางการมองเห็น
- ตาบอดข้างใดข้างหนึ่ง

2. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ
และการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
3 คน
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน

5 คน

ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว
- ความพิการทางการ
เคลื่อนไหว ช่วยเหลือตัวเอง
ในชีวิตประจำวันได้

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม. 6 สายวิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร์ หรือประกาศณียบัตร
วิชาชีพ ปี 3 ปวช. สาขาช่าง
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างและโลหะการ
ที่มีผลเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา
มากกว่า 3.00
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม รวม 5
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ)
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม รวม 5
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

- ๒ คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชา/หลักสูตร

จำนวนรับ

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ
ทางความพิการ

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2 คน
-สาขาวิชาการออกแบบและ
การจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่ง
แวดล้อม 2 คน
- สาขาวิชาการจัดการสมาร์ต
ฟาร์ม 2 คน

6 คน

ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว
- ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย
บางส่วน ยกเว้นทางสายตา
และการได้ยิน สามารถช่วย
เหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน
ได้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ศึกษา

4. คณะบริหารธุรกิจ
4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
- แขนงนวัตกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 1 คน
- แขนงการจัดการและการ
เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
1 คน

7 คน

คุณสมบัติทางวิชาการ

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดย
เรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวม
กันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือเทียบ
เท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
2.50 หรือ
2.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวช.)
ปีที่ 3 สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำ ประมง อุตสาหกรรม
เกษตร ช่างเกษตร ช่างกลเกษตร ธุรกิจ
เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ทางกาย/เคลื่อนไหว
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น
- แต่ไม่พิการทางการมอง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษา
เห็นและการได้ยิน
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
- สามารถใช้มือทั้งสอง หยิบ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป
จับอุปกรณ์การเรียนได้
โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5
- สามารถช่วยเหลือตัวเองใน ภาคการศึกษา และศึกษาในแผนการ
ชีวิตประจำวันได้
เรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์ –
คำนวณ (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต)
3. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่
แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้
รับ โดยมีความหนาไม่เกิน 10 หน้า
กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) และรวบรวมผล
งานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
(มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น)

- ๓ คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชา/หลักสูตร

4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
2 คน

จำนวนรับ

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ
ทางความพิการ

ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว
- เป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่สามารถช่วย
เหลือตนเองได้ในชีวิตประจำ
วัน ได้แก่ พิการขาหนึ่งหรือ
สองข้าง หรือ พิการแขน
หนึ่งข้าง แต่ไม่พิการทางการ
มองเห็นและการฟัง

คุณสมบัติทางวิชาการ

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้สมัครต้องผ่าน
ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (1.1- 1.3) ดังต่อ
ไปนี้
1.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ CU-TEP, TUGET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผล
คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ
ทั้งนี้ผลคะแนนดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ
ณ วันสอบสัมภาษณ์
Test

Minimum
Score

TOEFL (iBT)

61

IELTS

5.0

CU-TEP

60

TU-GET

500

1.2 หรือจบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบภาษา
อังกฤษ (English Program)
1.3 หรือจบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยใน
โปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการ
คำนวณ) โดยมีเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ

- ๔ คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชา/หลักสูตร

4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบ
การระดับโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) 1 คน

จำนวนรับ

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ
ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

- หากไม่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลก
เปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษา
อังกฤษ ผู้สมัครต้องมีกิจกรรมระหว่าง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในช่วงปีใดปีหนึ่ง
ได้แก่ การเป็นตัวแทนสถาบันมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
นานาชาติ เช่น การแลกเปลี่ยนการศึกษา
นานาชาติ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
การแข่งขันใดๆ ที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการ
ติดต่อระหว่างประเทศ ประสบการณ์เคย
พำนักในต่างประเทศ หรือ ความสามารถ
พิเศษด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูดในที่
สาธารณะ การแสดง อื่นๆ
1.4 ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการคัดเลือก และพิจารณา
ร่วมจากคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง (1.1-1.3)
ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น
- สามารถช่วยเหลือตัวเองใน มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
2.มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใด
ชีวิตประจำวันได้ ได้แก่
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ CU-TEP, TUพิการขาหนึ่งข้าง หรือ
GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผล
พิการแขนหนึ่งข้าง หรือ
คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ
พิการทางด้านการมองเห็น ทั้งนี้ผลคะแนนดังกล่าวจะต้องไม่หมด
อายุ ณ วันสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
ได้แก่ ตาบอดหนึ่งข้าง
3. หรือจบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบภาษา
อังกฤษ (English Program)
4. หรือจบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยใน
โปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการ
คำนวณ)

- ๕ คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชา/หลักสูตร

จำนวนรับ

4.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และการจัดการ 2 คน

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ
ทางความพิการ

ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว
-ไม่พิการทางการมองเห็น
และการได้ยิน สามารถใช้
มือทั้งสองหรือมือข้างใดข้าง
หนึ่ง หยิบจับอุปกรณ์การ
เรียนได้ และสามารถช่วย
เหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน
หรือร่วมกับอุปกรณ์ช่วยการ
เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมวัสดุ
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน

5 คน

6. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการ
บินนานาชาติ
- สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
รวม

1 คน

26 คน

คุณสมบัติทางวิชาการ

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 และศึกษาในสายวิทย์-คณิต
หรือศิลป์-คำนวณ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป
โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 6
ภาคการศึกษา
- มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดง
ตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การ
เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ
โดยมีความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ
A4 (ไม่รวมปก) และรวบรวมผลงานตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป (มัธยมศึกษา
ตอนปลายเท่านั้น)
ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว
1.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น
- เป็นผู้พิการทางการ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
เคลื่อนไหวที่สามารถ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยมี
เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง โดย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
มือทั้งสองข้างสามารถใช้การ 2.ใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
ได้ดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการ 3.มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในประเทศไทย
ศึกษา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทางการได้ยิน
4.มีความประพฤติเหมาะสม
- เป็นผู้พิการทางการได้ยิน 5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งจะเป็น
ในระดับที่สามารถใช้เครื่อง อุปสรรคต่อการศึกษา
ช่วยฟังได้ และสามารถ
6.ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย
สื่อสารให้เข้าใจได้
ร่างกาย/เคลื่อนไหว
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการ
- สามารถช่วยเหลือตัวเองใน ศึกษา ใน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์
ชีวิตประจำวันได้
ฟิสิกส์ และ อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00

- ๖ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อสถาบัน ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ
สามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน ทุกประการ
2.4 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.5 ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบัน หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน โดยมีภาระหนี้สิน
ผูกพันกับสถาบัน
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและข้อบังคับนักศึกษาของสถาบันฯ และปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด
3. กำหนดการรับสมัคร
การดำเนินการ
1. รับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
และชำระเงินค่าสมัคร
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
3. สอบสัมภาษณ์

วัน เดือน ปี
วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เวลา 15.00 น.
แจ้งรายละเอียดและวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 5 มิถุนายน 2565
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
7. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน ทาง
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
หมายเหตุ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

- ๗ 4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัครใน
อัตราค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระ
เงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10
บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก
มีการชำเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
5. การชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงินค่า
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และ
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา หากไม่
ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต และชำระเงินยืนยันสิทธิ์
แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อนยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดย
ให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น
6. การตัดสิทธิ์
6.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์Clearing House กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) กรณีตรวจพบในภายหลังว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วให้ถือว่าการผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นเป็นโมฆะ
6.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละ
สิทธิ์
6.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

- ๘ 7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จำนวนเงิน
25,000 บาท/ภาคการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน
22,000 บาท/ภาคการศึกษา
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
จำนวนเงิน
92,500 บาท/ภาคการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
จำนวนเงิน
18,000 บาท/ภาคการศึกษา
- สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
จำนวนเงิน
25,000 บาท/ภาคการศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม
จำนวนเงิน
25,000 บาท/ภาคการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวนเงิน
20,000 บาท/ภาคการศึกษา
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
จำนวนเงิน
20,000 บาท/ภาคการศึกษา
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน
40,000 บาท/ภาคการศึกษา
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
จำนวนเงิน
50,000 บาท/ภาคการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
- สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
จำนวนเงิน
25,000 บาท/ภาคการศึกษา
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 90,000 บาท/ภาคการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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