
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีความประสงคท่ีจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบ Portfolio รอบที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด
วิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือกดังนี้

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
การรับแบบ Portfolio แบงเปน ๒ ประเภท และผูสมัคร ๑ คน สามารถเลือกสมัครไดเพียง ๑ ประเภท

เทาน้ัน ไดแก

ประเภทที่ ๑  การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ
      (ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

ประเภทที่ ๒  การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน
                 (ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

๒. จํานวนรับเขาศึกษา

รับจํานวน ๕๐ คน

๓. กําหนดการ

กําหนดการ วันที่

 รับสมัครทางอินเตอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS  วันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

 ชําระคาสมัครสอบ  วันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ   

 www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

 สอบสัมภาษณ  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

 ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุม

 อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
 วันที่ ๒๒ - ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๔

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

 รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ

 ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
 วันที่ ๔ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

*** การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ***

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


-  ๒  -

๔. วิธีการรับสมัคร

๔.๑ สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอร
ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ ๓๐๐ บาท โดยมีคา
ธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสีย
หายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

๔.๒ สงเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศแนบทาย  ได ๒ วิธีดังน้ี

      ๔.๒.๑  สงเอกสารดวยตนเองที่งานธุรการ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  หรือ

       ๔.๒.๒  สงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนและจะถือเอาวันประทับตราไปรษณียในวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๓  เปนวันสุดทายของการสงเอกสาร โดยสงเอกสารมาที่

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง

(โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญหรือโครงการสานความดีมีที่เรียน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เลขท่ี ๑  ซอย ฉลองกรุง ๑  แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐

๕. รายละเอียดการคัดเลือกเขาศึกษา
๕.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารใบสมัครและประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและเลข

ท่ีสอบ
๕.๒ ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เชน สมุดรวบรวมประวัติและผลงาน ราย

ละเอียดโครงงานท่ีเขาการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ เพื่อรายงานตัวเขาสอบสัมภาษณตามวัน
เวลา และสถานท่ีที่กําหนด

๕.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบและประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอตามวันที่กําหนด

โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด
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-  ๓  -

๖. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ ๒๒ - ๒๓    กุมภาพันธ ๒๕๖๔   หากไมดําเนินการตาม
วันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๗. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูผานการคัดเลือกที่  Clearing House  และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ของ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์   ตามประกาศสถาบันฯ  เร่ือง  การจายเงินยืนยันสิทธ์ิ
เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษา โดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ
แลว แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๘. การตัดสิทธ์ิ

๘.๑  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ

๘.๒ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต   และไมชําระเงินคา
ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

๘.๓  ผูท่ีผานการคัดเลือก แตปรากฏภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบตามประกาศแนบทาย หรือ
ไม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะถูกตัดสิทธิ์และแมผูสมัครจะไดรับการสงชื่อรับเขาศึกษา
ในสถาบันฯ แลวก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

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


-  ๔  -

๙. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังจะตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๒๗  ต.ค.  ๖๓ เวลา  ๒๑:๐๐:๑๓  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NABCA-EMANA-AxADY-AOABC

 

 



ประกาศแนบทาย 

 

ประเภทที่ ๑  การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมคีะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา ๓.๐๐ โดย

๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน 

๓ มีสญัชาติไทยหรอือยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๔ มีความประพฤติเหมาะสม 

๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

๑ ใบสมัคร ดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ย

สะสมรวมไมต่ำกวา ๔ ภาคการศึกษา 

๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๔ สำเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๔ สำเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีเคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี) 

๖ ใบรับรองอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรหรือดานนาโนเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศแนบทาย 

 

ประเภทที่ ๒  การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมคีะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา ๒.๗๕ โดย

๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน 

๓ มีสญัชาติไทยหรอือยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๔ มีความประพฤติเหมาะสม 

๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

๗ เปนผูไดรับการรบัรองคุณสมบัติจากผูอำนวยการโรงเรยีน ตามเอกสารประกอบการสมัครหมายเลข ๕ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

๑ ใบสมัคร ดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ย

สะสมรวมไมต่ำกวา ๔ ภาคการศึกษา 

๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๔ สำเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๕ แบบฟอรมการทำกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 

๖ สำเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีเคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี) 

๗ ใบรับรองอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรหรือดานนาโนเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

แบบฟอรมการทำกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 

 

ประเภทที่ ๒ โครงการสานความดีมีที่เรียน 

แบบ Portfolio รอบที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

 

โรงเรียน   

ชื่อ (นาย/นางสาว)   นามสกุล   

ลำดับที่ ช่ือกิจกรรม รายละเอยีดกิจกรรม 

   

   

   

   

   

***รายละเอียดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมและหนาที่ในการดำเนินกิจกรรมหรืออื่นๆ 

รายชื่อศิษยเกาที่กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง(ถามี) 

ชื่อ นามสกุล...............................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา............................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปนเท็จในใบสมัคร 

หรือใชเอกสารตางๆ ที่เปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและใหพน

สภาพการเปนนักศึกษา โดยจะไมมีการคืนเงินในทกุกรณี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................  

        ( .............................................................. ) 

ผูสมคัร 

        ............ / ................. /............ 

 

ขอรับรองวาผูสมัครเปนผมูีคุณสมบัติและเหมาะสมตามโครงการสานความดีมีที่เรียนทุกประการ 

 

ลงช่ือ ................................................................  

        ( .............................................................. ) 

ผูอำนวยการโรงเรยีน 

        ............ / ................. /........... 


	1นาโน-รอบ1
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