
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

ดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2565 อาศัยอํานาจตามความในขอ

10 ของขอบังคับสถาบัน วาดวยนโยบาย หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในสถาบัน พ.ศ.

2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม

2565 และ มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 จึงให

ออกประกาศดังน้ี

1. รายช่ือคณะที่รับนักศึกษาพิการ และจํานวนรับเขาศึกษา จํานวน 26 คน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่

เปดรับ ดังน้ี

 
คณะ/วิทยาลัย

สาขาวิชา/หลักสูตร

จํานวนรับ ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ

ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

1.คณะวิศวกรรมศาสตร

-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

2 คน 1.ทางรางกาย/เคล่ือนไหว

- สามารถชวยเหลือตนเอง

ไดในชีวิตประจําวัน- พิการ

แขนหนึ่งขาง หรือขาหนึ่ง

ขาง หรือสองขาง

2.ทางการมองเห็น

- ตาบอดขางใดขางหนึ่ง

- สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ม. 6 สายวิทยาศาสตร

-คณิตศาสตร หรือประกาศณียบัตร

วิชาชีพ ป 3 ปวช. สาขาชาง

อุตสาหกรรม  เชน เครื่องกล ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส การกอสรางและโลหะการ

ที่มีผลเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

มากกวา 3.00

2. คณะสถาปตยกรรม ศิลปะ

และการออกแบบ

- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

3 คน

- สาขาวิชาสถาปตยกรรม

(หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน

5 คน ทางรางกาย/เคล่ือนไหว

- ความพิการทางการ

เคล่ือนไหว ชวยเหลือตัวเอง

ในชีวิตประจําวันได

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

-สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ม.6 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

เทียบเทา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม รวม 5

ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50

สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร

นานาชาติ)

-สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ม.6 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

เทียบเทา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม รวม 5

ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00



 

-  ๒  -

 

คณะ/วิทยาลัย

สาขาวิชา/หลักสูตร

จํานวนรับ ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ

ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2 คน

 -สาขาวิชาการออกแบบและ
การจัดการภูมิทัศนเพื่อส่ิง
แวดลอม 2 คน

 - สาขาวิชาการจัดการสมารต

ฟารม 2 คน
 

6 คน ทางรางกาย/เคลื่อนไหว

- ผูสมัครตองเปนนักเรียนที่

มีความบกพรองทางรางกาย

บางสวน ยกเวนทางสายตา

และการไดยิน สามารถชวย

เหลือตัวเองในชีวิตประจําวัน

ได ไมเปนอุปสรรคตอการ

ศึกษา

1.สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่

6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนอื่นๆ โดย

เรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวม

กันไมนอยกวา 10 หนวยกิต หรือเทียบ

เทา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา

2.50 หรือ 

2.สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวช.)

ปที่ 3 สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร

พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

แปรรูปสัตวน้ํา ประมง อุตสาหกรรม

เกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร ธุรกิจ

เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ และมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50

4. คณะบริหารธุรกิจ

4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต

- แขนงนวัตกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 1 คน

- แขนงการจัดการและการ

เปนผูประกอบการนวัตกรรม

1 คน

7 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางกาย/เคล่ือนไหว

- แตไมพิการทางการมอง

เห็นและการไดยิน 

- สามารถใชมือทั้งสอง หยิบ

จับอุปกรณการเรียนได 

- สามารถชวยเหลือตัวเองใน

ชีวิตประจําวันได

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป

โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 5

ภาคการศึกษา และศึกษาในแผนการ

เรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป –

คํานวณ (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอย

กวา 9 หนวยกิต)

3. มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่

แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ

การเขารวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได

รับ โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนา

กระดาษ A4 (ไมรวมปก) และรวบรวมผล

งานต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ขึ้นไป

(มัธยมศึกษาตอนปลายเทาน้ัน)

 



 

-  ๓  -

 

คณะ/วิทยาลัย

สาขาวิชา/หลักสูตร

จํานวนรับ ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ

ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

2 คน

 

 

ทางรางกาย/เคล่ือนไหว

- เปนผูพิการทางการ

เคล่ือนไหวที่สามารถชวย

เหลือตนเองไดในชีวิตประจํา

วัน ไดแก พิการขาหนึ่งหรือ

สองขาง หรือ พิการแขน

หนึ่งขาง แตไมพิการทางการ

มองเห็นและการฟง

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผูสมัครตองผาน

ตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง  (1.1- 1.3) ดังตอ

ไปนี้

1.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อยางใด

อยางหน่ึงดังตอไปนี้ ไดแก CU-TEP, TU-

GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผล

คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอ่ืนๆ

ทั้งนี้ผลคะแนนดังกลาวจะตองไมหมดอายุ

ณ วันสอบสัมภาษณ

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 วิทย- คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ

หรือ ศิลป-ภาษา (ที่มีทักษะทางการ

คํานวณ) โดยมีเงื่อนไข อยางใดอยางหน่ึง

ดังตอไปนี้ 

- เคยเปนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

ระหวางประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษ

 



 

-  ๔  -

 

คณะ/วิทยาลัย

สาขาวิชา/หลักสูตร

จํานวนรับ ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ

ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

- หากไมเคยเปนนักเรียนโครงการแลก

เปลี่ยนระหวางประเทศที่มีการใชภาษา

อังกฤษ ผูสมัครตองมีกิจกรรมระหวาง

ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในชวงปใดปหนึ่ง

ไดแก การเปนตัวแทนสถาบันมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเปน

นานาชาติ เชน การแลกเปลี่ยนการศึกษา

นานาชาติ วัฒนธรรมระหวางประเทศ

การแขงขันใดๆ ที่ใชทักษะภาษาอังกฤษ

หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการ

ติดตอระหวางประเทศ ประสบการณเคย

พํานักในตางประเทศ หรือ ความสามารถ

พิเศษดานภาษาอังกฤษ เชน การพูดในที่

สาธารณะ การแสดง อื่นๆ

1.4 ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณ

โดยคณะกรรมการคัดเลือก และพิจารณา

รวมจากคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง (1.1-1.3)

4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต

สาขาวิชาการเปนผูประกอบ

การระดับโลก (หลักสูตร

นานาชาติ) 1 คน

 

 

ทางรางกาย/เคลื่อนไหว

- สามารถชวยเหลือตัวเองใน

ชีวิตประจําวันได ไดแก

พิการขาหนึ่งขาง หรือ

พิการแขนหนึ่งขาง หรือ

พิการทางดานการมองเห็น

ไดแก ตาบอดหนึ่งขาง

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
2.มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อยางใด
อยางหน่ึงดังตอไปนี้ ไดแก CU-TEP, TU-
GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผล
คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอ่ืนๆ
ทั้งนี้ผลคะแนนดังกลาวจะตองไมหมด
อายุ ณ วันสอบสัมภาษณ (ถามี)

 3. หรือจบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา

หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียน

นานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบภาษา

อังกฤษ (English Program) 
 

4. หรือจบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา

หรือ กําลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยใน

โปรแกรม วิทย- คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ

หรือ ศิลป-ภาษา (ที่มีทักษะทางการ

คํานวณ)

 



 

-  ๕  -

 

คณะ/วิทยาลัย

สาขาวิชา/หลักสูตร

จํานวนรับ ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ

ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

4.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตร

บัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

และการจัดการ 2 คน

 

 

ทางรางกาย/เคลื่อนไหว

-ไมพิการทางการมองเห็น

และการไดยิน  สามารถใช

มือท้ังสองหรือมือขางใดขาง

หนึ่ง หยิบจับอุปกรณการ

เรียนได และสามารถชวย

เหลือตัวเองในชีวิตประจําวัน

หรือรวมกับอุปกรณชวยการ

เคล่ือนที่ไดดวยตัวเอง

- สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ม.6 และศึกษาในสายวิทย-คณิต

หรือศิลป-คํานวณ

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป

โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 6

ภาคการศึกษา

- มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดง

ตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การ

เขารวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ไดรับ

โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนากระดาษ

A4 (ไมรวมปก) และรวบรวมผลงานต้ังแต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ขึ้นไป (มัธยมศึกษา

ตอนปลายเทาน้ัน)

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมวัสดุ

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน

5 คน ทางรางกาย/เคลื่อนไหว

- เปนผูพิการทางการ

เคล่ือนไหวที่สามารถ

เคล่ือนที่ไดดวยตนเอง โดย

มือท้ังสองขางสามารถใชการ

ไดดีไมเปนอุปสรรคตอการ

ศึกษา

ทางการไดยิน

- เปนผูพิการทางการไดยิน

ในระดับที่สามารถใชเครื่อง

ชวยฟงได และสามารถ

ส่ือสารใหเขาใจได

1.กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมี

คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.75

2.ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 4 ภาคเรียน

3.มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทย

อยางถูกตองตามกฎหมาย

4.มีความประพฤติเหมาะสม

5.ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซ่ึงจะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา

6.ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย

6. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการ

บินนานาชาติ

- สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส (หลักสูตร

นานาชาติ)

1 คน รางกาย/เคล่ือนไหว

- สามารถชวยเหลือตัวเองใน

ชีวิตประจําวันได

 

-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการ

ศึกษา ใน 3 วิชา ไดแก คณิตศาสตร

ฟสิกส และ อังกฤษ ไมนอยกวา 3.00 

รวม 26 คน  
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2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์สมัคร

   2.1 เปนผูที่ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

   2.2 ไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สําคัญ

อันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

   2.3 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอสถาบัน วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบัน ทุกประการ

   2.4 เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

   2.5 ไมเปนนักศึกษาของสถาบัน หรือผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน โดยมีภาระหน้ีสิน

ผูกพันกับสถาบัน

   2.6 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบและขอบังคับนักศึกษาของสถาบันฯ และปฏิบัติตาม

ระเบียบและขอบังคับของสถาบันฯ อยางเครงครัด

 

3. กําหนดการรับสมัคร

การดําเนินการ วัน เดือน ป

1. รับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

และชําระเงินคาสมัคร 

วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เวลา 15.00 น.

3. สอบสัมภาษณ แจงรายละเอียดและวิธีการสอบ

สัมภาษณใหทราบในวันประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

4. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House  วันที่ 5 มิถุนายน 2565

5. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของ

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565

7. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบัน ทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

หมายเหต ุ  หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษา

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
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4. วิธีการรับสมัคร

   สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัครใน

อัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระ

เงินคาสมัครได 2 ชองทาง

   1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

   2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10

บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก

มีการชําเงินดวยวิธีอ่ืน ๆ)

 

5. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

   ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินคา

ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา โดยการเขาระบบพิมพใบชําระเงิน ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และ

ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไม

ดําเนินการตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

   ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ

แลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

   ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือนยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว  เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดย

ใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 

6. การตัดสิทธ์ิ

   6.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองไมเปนผูใชสิทธิC์learing House กับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย

(ทปอ.) กรณีตรวจพบในภายหลังวาใชสิทธิ์ไปแลวใหถือวาการผานการคัดเลือกในครั้งนี้เปนเปนโมฆะ

   6.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละ

สิทธ์ิ

   6.3 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๘  -

 

7. คาธรรมเนียมการศึกษา

   ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายดังน้ี

คณะวิศวกรรมศาสตร

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวนเงิน 25,000  บาท/ภาคการศึกษา

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม จํานวนเงิน 22,000  บาท/ภาคการศึกษา
- สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนเงิน 92,500  บาท/ภาคการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร จํานวนเงิน 18,000  บาท/ภาคการศึกษา

- สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพื่อส่ิงแวดลอม

จํานวนเงิน 25,000   บาท/ภาคการศึกษา
 - สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม จํานวนเงิน 25,000   บาท/ภาคการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนเงิน 20,000  บาท/ภาคการศึกษา

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวนเงิน 20,000  บาท/ภาคการศึกษา
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนเงิน 40,000  บาท/ภาคการศึกษา
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

 จํานวนเงิน 50,000  บาท/ภาคการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 - สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน จํานวนเงิน 25,000  บาท/ภาคการศึกษา

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนเงิน 90,000  บาท/ภาคการศึกษา

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
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