
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

เรื่อง  รับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ ๑) เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๕ 
__________________________________________________________

เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนเปนการสนองตอบ

นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาในทองถิ่นภูมิภาคไดมีโอกาสเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน ในปการศึกษา   ๒๕๖๕  สถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงได

กําหนดใหมีการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ ๑) เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ดังนี้

๑. หลักสูตร สาขาวิชา  จํานวนรับและคุณสมบัติของผูสมัคร

หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีรับสมัคร
จํานวน

รับ(คน)

คุณสมบัติของผูสมัคร

๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ไดแก  

- สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖  (ม.๖) หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

   ๑.๑  วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้า ๖๐

   ๑.๒  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ๖๐

   ๑.๓  สัตวศาสตร    แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว ๖๐

   ๑.๔  สัตวศาสตร    แขนงการผลิตและธุรกิจสัตวเล้ียง ๓๐

   ๑.๕  นวัตกรรมอาหารและการจัดการ ๓๐

๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ไดแก

   ๒.๑  บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ๖๐

   ๒.๒  บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ               

         (ควบ ศศ.บ.การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ) ๒๐

   ๒.๓  บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการการ  

         (ควบ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการบิน) ๒๐
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 หลักสูตร สาขาวิชา  จํานวนรับและคุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ)

หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
จํานวน

รับ(คน) คุณสมบัติของผูสมัคร

๓. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  - สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ (ม.๖) แผนการเรียน

วิทย-คณิต,   ศิลป - คํานวณ หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่

เกี่ยวของ

  ๓.๑  วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล ๔๐

  ๓.๒ วิศวกรรมเครื่องกล  แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ๔๐

  ๓.๓  วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน ๔๐

  ๓.๔  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ๖๐

  ๓.๕  วิศวกรรมไฟฟา  แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลัง ๖๐

  ๓.๖  วิศวกรรมไฟฟา  แขนงวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร ๕๐

  ๓.๗  วิศวกรรมไฟฟา  แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ๕๐

   ๓.๘  วิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ๕๐ - สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖  (ม.๖) หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่

เกี่ยวของ

๒. กําหนดการ

กําหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร

TCAS 1 

รอบ 1.1

 TCAS 1   

รอบ 1.2

 TCAS 1

 รอบ 1.3

 TCAS 1 

รอบ 1.4

รับสมัครและจายเงินคาสมัคร บัดนี้ - 30 ก.ย.64 1 ต.ค. - 31 ต.ค.64 1 - 30 พ.ย.64 1 ธ.ค.64 – 10 ม.ค.65

สงไฟล Portfolio เขาทาง

ระบบสมัคร
15 ก.ย. - 3 ต.ค.64 1 ต.ค. - 3 พ.ย.64 1 พ.ย.- 3 ธ.ค.64 1 ธ.ค.64 - 15 ม.ค.65

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ 7 ต.ค. 64 5 พ.ย. 64 8 ธ.ค. 64 18 ม.ค. 65

สอบสัมภาษณ 9 ต.ค. 64 13 พ.ย. 64 11 ธ.ค. 64 22 ม.ค. 65

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์

Clearing House
14 ต.ค. 64 17 พ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 28 ม.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 7-8 ก.พ. 65

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา
14 ก.พ. 65

ชําระเงินยืนยันสิทธิ์การเปน

นักศึกษา
17-23 ก.พ. 65
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ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร

สอบและกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ

หรือตรวจสอบพบวามีเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนตามประกาศรับสมัคร ของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร

สอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน

            การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบ โดยวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด

๓. วิธีการการสมัคร

๓.๑ สมัครทางอินเตอรเน็ตผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/   และชําระเงินคาสมัคร

ในอัตราคาสมัคร ๓๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป

ชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง ดังนี้

-  ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ 

                -  ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐

บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุก

กรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นหากมีการชําเงินดวยวิธีอื่นๆ)  

๓.๒ ผูสมัคร ตองสงผลงาน (Portfolio) แนบในระบบการรับสมัคร ขนาด ไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ

ขนาด A๔  ประกอบดวยสวนสําคัญดังนี้

๓.๒.๑ แนะนําตนเอง

๓.๒.๒ แนบผลงานหรือการเขารวมกิจกรรมและอธิบายรายละเอียด

๓.๒.๓ แนบใบรายงานผลการเรียนไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน

๓.๒.๔ เขียนความตั้งใจและเหตุผลในการเลือกสาขาวิชาที่สมัครและความคาดหวังในการ

ประกอบอาชีพ

หากปรากฎในภายหลังวานักเรียนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือตรวจสอบพบในภายหลังวา ขอมูลที่

ไดแจงไวในการสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประการการสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอม นักเรียนจะถูกเพิก

ถอนสิทธ์ิในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แมวานักเรียนไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม

๔. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    ภายในวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ เทาน้ัน    หากไมดําเนินการ

ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์
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๕.  การรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินยันยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบัน

ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาสสถาบันฯ เรื่อง การ
จายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวาลาที่สถาบัน กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตลสะสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันสิทธิ์และจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาใน
สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดย
ใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๖. การตัดสิทธิ์

    ๖.๑  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

    ๖.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอนเน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม
ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 

    ๖.๓  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 ๗. คาธรรมเนียมการศึกษา 

     - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชําระเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐  บาท/ภาคการศึกษา

     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชําระเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา

     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ ชําระเงินจํานวน ๑๙,๐๐๐ บาท/
ภาคการศึกษา

     - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ชําระเงินจํานวน
๑๖,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา

     - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (ควบ ศศ.บ.การจัดการ
การทองเท่ียวและการบริการ) และ บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการการ   (ควบ บธ.บ.การจัดการธุรกิจ
การบิน) ชําระเงินจํานวน ๒๙,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา      

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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