
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ ๑) เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔
__________________________________________________________

เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนเปนการสนองตอบ

นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาในทองถิ่นภูมิภาคไดมีโอกาสเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ในปการศึกษา   ๒๕๖๔  สถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงได

กําหนดใหมีการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ ๑) เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ดังนี้

๑.     สาขาวิชา  จํานวนรับและคุณสมบัติของผูสมัคร

หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
จํานวน

รับ(คน)
คุณสมบัติของผูสมัคร

๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ไดแก

-   กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖   (ม.๖)

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ๑.๑  วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้า ๖๐

 ๑.๒  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ๖๐

 ๑.๓  สัตวศาสตร แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว ๓๐

 ๑.๔  สัตวศาสตร แขนงการผลิตและธุรกิจสัตวเลี้ยง ๓๐

 ๑.๕  นวัตกรรมอาหารและการจัดการ ๕๐

๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ไดแก

 ๒.๑  บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ๖๐

๓. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

- กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖   (ม.๖)

แผนการเรียนวิทย-คณิตหรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวของ

 ๓.๑  วิศวกรรมเครื่องกล  ๔๐

 ๓.๒ วิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ๔๐

 ๓.๓  วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน ๔๐

 ๓.๔  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ๕๐

 ๓.๕  วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ๕๐

 ๓.๖  วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ๕๐

 ๓.๗  วิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ๔๐



-  ๒  -

๒. กําหนดการ

กําหนดการ วันที่

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th วันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ  (ที่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร) วันที่ ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบของ ทปอ. วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔

นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ผานระบบ ทปอ. วันที่ ๒๒ – ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ww.reg.kmitl.ac.th วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔

ยืนยันสิทธิ์และชําระเงินทาง www.reg.kmitl.ac.th วันที่ ๔ - ๙   มีนาคม  ๒๕๖๔

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

๓. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน  www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอรของธนาคาร

กสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ  อัตราคาสมัครสอบ ๓๐๐ บาท  โดยมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร ๑๐ บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่

เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) 

๔. เอกสารที่ตองใชในการสมัคร

๑.     ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.๑) ๔ ภาคเรียนสําหรับผูสมัครที่ใชวุฒิการศึกษาในระดับ ม.๖ และ

ปวช.

๒.     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

๓.     แฟมสะสมผลงานแสดงผลงานตางๆ  ของนักเรียน (ไมเกิน ๑๐ แผน)
สงใบสมัครพรอมหลักฐานตางๆ (ตามขอ ๑ – ๓) ทางไปรษณียและจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย

ในวันที่  ๒๕   มกราคม  ๒๕๖๔ เปนวันสุดทายของการสงเอกสาร
๕. ที่อยูของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เพื่อจัดสงเอกสาร

งานทะเบียนและประมวลผล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

๑๗/๑ ม.๖ ต.ชุมโค อ.ปะทิว  จ.ชุมพร    ๘๖๑๖๐ โทรศัพท ๐๗๗-๕๐๖-๔๓๔

๖. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ  ในวันเสารที่ี่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

สถานที่สอบ ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จ.ชุมพร

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เปนสิทธิ์ชี้ขาด 

ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
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๗. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ ๔ - ๙  มีนาคม ๒๕๖๔ เทาน้ัน  หากไมดําเนินการตาม

วันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

๘. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ 

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ ตามปะกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพือ

เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ

ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว

แตละสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลวเมื่อเขาศึกษาในสภาบันฯ

จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจยในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงิน

ยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๙. การตัดสิทธ์ิ

๙.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ ์Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๙.๒  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต    และไมชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

๙.๓  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
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๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจาย และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร (ว.ชุมพร) จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท / ภาคการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร) จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐   บาท / ภาคการศึกษา

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จํานวนเงิน ๑๖,๐๐๐   บาท / ภาคการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร (ว.ชุมพร)    จํานวนเงิน  ๑๙,๐๐๐   บาท / ภาคการศึกษา

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๒๘  ต.ค.  ๖๓ เวลา  ๒๒:๔๓:๔๒  Non-PKI Server Sign-LN
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