
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio 

คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2565
__________________________________________________________

         คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กําหนดเปดรับ

สมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ 1 การรับแบบ

Portfolio ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลําดับสาขาวิชาและจํานวนรับ

หลักสูตรทั่วไป

1. วิศวกรรมไฟฟา จํานวนรับ  90 คน

2. วิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 50 คน

3. วิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ 30 คน

4. วิศวกรรมโยธา  จํานวนรับ 60 คน

5. วิศวกรรมอุตสาหการ  จํานวนรับ  40 คน

6. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย จํานวนรับ 60 คน

7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน จํานวนรับ 75 คน

8. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ 25 คน

9. วิศวกรรมขนสงทางราง จํานวนรับ 30 คน

10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวนรับ 60 คน

11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวนรับ 60 คน

12. วิศวกรรมอาหาร จํานวนรับ 30 คน

13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จํานวนรับ  30 คน

หลักสูตรนานาชาติ

14. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

15. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

16. วิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

17. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

18. วิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

19. วิศวกรรมพลังงาน  (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

20. วิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ   15 คน



-  ๒  -

หลักสูตรนานาชาติ

21. วิศวกรรมไฟฟา แขนงเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ)       จํานวนรับ  15 คน

22. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

23. วิศวกรรมซอฟทแวร (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน

24. วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเปนผูประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)จํานวนรับ 15 คน

25. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวนรับ 15 คน

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป)

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ จังหวัดชุมพร

26. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ  20   คน

27. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ  20   คน

28. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน จํานวนรับ  20   คน

29. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวนรับ  30   คน

30. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลัง จํานวนรับ  25   คน

31. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จํานวนรับ  25   คน

32. วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวนรับ  25   คน

33. วิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ  จํานวนรบั  25  คน

หมายเหตุ  นักศกึษาที่เลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผานการคัดเลือกตองไปเรียนที่

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแตปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4

หมายเหตุ 

ดูประกาศแนบทายสวนที่ 1 เรื่องการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของแตละสาขา
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2. ประเภทการรับสมัครแบบ Portfolio

การรับแบบ Portfolio แบงเปน 4 ประเภท และผูสมัคร 1 คน สามารถสมัครโครงการประเภทที่ 1 -

3 ไดเพียง 1 ประเภท เทานั้น และสามารถสมัครโครงการประเภท ที่ 4 ไดเพิ่มอีก 1 โครงการ ไดแก

ประเภทท่ี 1  การรับแบบ Portfolio โครงการเรียนดี ชางเผือก กลุมโรงเรียนสายสามัญ

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามประกาศแนบทายสวนที่ 2 เรื่องการสมัครประเภทที่ 1)

ประเภทท่ี 2  การรับแบบ Portfolio โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามประกาศแนบทายสวนที่ 3 เรื่องการสมัครประเภทที่ 2)

ประเภทท่ี 3การรับแบบ Portfolio โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามประกาศแนบทายสวนที่ 4 เรื่องการสมัครประเภทที่ 3)

ประเภทท่ี 4 การรับแบบ Portfolio โครงการ KMITL ONE

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามประกาศแนบทายสวนที่ 5 เรื่องการสมัครประเภทที่ 4)

3.  เกณฑการเลือกโครงการและลําดับสาขาวิชา แบบ Portfolio ทั้ง 4 ประเภท

ผูสมัครโครงการประเภทท่ี 1 – 3 สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ประเภท/โครงการเทานั้น ผูที่สมัคร

โครงการประเภทท่ี 1 – 3 โครงการใดโครงการหนึ่งแลวและชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลวสามารถกดเลือก

สมัครโครงการประเภทที่ 4 (โครงการ KMITL ONE) ไดโดยไมตองเสียคาสมัคร 

ผูสมัครในโครงการประเภทท่ี 1 – 3 สามารถเลือกลําดับสาขาวิชาในการสมัครได 3 สาขา จากรายชื่อ

สาขาท่ี 1 – 25 สําหรับโครงการประเภทท่ี 4 ผูสมัครสามารถเลือกสาขาในลําดับที่ 26 – 33 จํานวน 1 สาขา  

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูเขาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด
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4. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

-รับสมัครทางอินเทอรเน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม

2564

-สงเอกสารทางไปรษณีย วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม

2564

-ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม

2564

-ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 12 มกราคม 2565

-สอบสัมภาษณ* วันที่ 22 และ 23 มกราคม 2565

-ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House

(ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนอันสิ้นสุด)     

วันที่ 28 มกราคม 2565

-นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565

-ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการ

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565

-รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาใน

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

 

วันที่ 17-23 กุมภาพันธ 2565

หมายเหต ุ * ในกรณีท่ียังคงเกิดสถานการณ  Covid-19 ทําใหไมสามารถจัดสอบสัมภาษณที่คณะ

วิศวกรรมศาสตรได ทางคณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณเปนแบบออนไลน

ท้ังน้ีการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัคร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด

http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
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สอบถามระบบการรับสมัคร ไดที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล 

02-329-8000 ตอ 3203, 3205

Facebook-Admission.KMITL

สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัครไดที่งานวิชาการปริญญาตรี 

02-329-8000 ตอ 3848, 3445, 3484, 3485, 5024

E-mail : ug_eng@kmitl.ac.th

Facebook – Undergraduate Academic Affairs, KMITL

สอบถามหลักสูตรนานาชาติ สํานักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาตไิดที่ 

02-329-8000 ตอ 5045, หรือ 02-329-8397

E-mail : siie-admission@kmitl.ac.th

Line@ : SIIE_kmitl

Facebook - School of International Interdisciplinary Engineering Programs KMITL

Link : https://www.facebook.com/KMITL.SIIE

             ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

รับสมัครและกรอกรายละเอียดตาง ๆ    ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู

สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนตามประกาศรับ

สมัคร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด
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5.  การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

จะตองยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ในวันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2565 หากไมดําเนินการตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ

6.  การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั        จะตองรายงานตวัผูมสีทิธ์ิเขาศกึษา        ทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงิน

ยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม

พ.ศ. 2555 เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว

แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ 

จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

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

1. ผูทีผ่านการคดัเลอืกแตไมยนืยนัสิทธิใ์นระบบ Clearing House ตามวันเวลาทีกํ่าหนด ถอืวาสละสทิธ์ิ

2. ผูท่ีผานการคดัเลอืกแตไมรายงานตวัผูมีสิทธิเ์ขาศกึษาทางอนิเทอรเนต็ในระบบของสถาบนัฯและ

ไมชําระเงินยนืยนัสทิธิเ์พ่ือยนืยนัการเขาศกึษาตามวนัเวลาทีก่ําหนดถือวาสละสทิธ์ิ

3. ผูท่ีผานการคดัเลอืกแตไมสําเรจ็การศกึษาในปการศกึษานัน้ ๆ ใหถอืวาสละสทิธ์ิ

8. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตองชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามประกาศสถาบันฯ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาลําดับท่ี 1 – 13    ภาคการศึกษาละ   25,000   บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาลําดับท่ี 14 – 24  ภาคการศึกษาละ    90,000   บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาลําดับท่ี 25     ภาคการศึกษาละ 120,000   บาท

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาวิชาลําดับท่ี  26 - 33   ภาคการศึกษาละ     20,000   บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๐๙  ต.ค.  ๖๔ เวลา  ๑๖:๑๘:๐๔  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RQBFA-EUAMg-A1ADk-ANgAz

 

 



  

ประกาศแนบท้าย 
 

 
 

หลักสูตรทั่วไป 
1. วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. วิศวกรรมเคมี  
3. วิศวกรรมเครื่องกล  
4. วิศวกรรมโยธา 
5. วิศวกรรมอุตสาหการ  
6. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย  
7. วิศวกรรมขนส่งทางราง    
8. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน)  
 

หลักสูตรนานาชาติ 
9. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)     
10. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
11. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
12. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)  
13. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)  

 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป) 
14. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล      
15. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง      

   
  

ส่วนที่ 1 
สาขาวิชาที่ได้ขอการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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ก.  คุณสมบัติของโรงเรียนที่สามารถส่งชื่อนักเรียนในการสมัครแบบ Portfolio โครงการเรียนดี 
ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ 

โรงเรียนจะต้องมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ดังนี้ 
- นักเรียนน้อยกว่า 80 คน มีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้  2 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-5 

ของโรงเรียน 
- นักเรียน  80-150 คน    มีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้ 6 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-10 

ของโรงเรียน 
- นักเรียน 151-200 คน   มีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้ 12 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-20 

ของโรงเรียน 
- นักเรียน 201 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้ 20 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-50 

ของโรงเรียน  
โรงเรียนมีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น และต้องให้นักเรียนที่มีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) สูงที่สุด ได้รับสิทธิ์ในการส่ง
รายชื่อก่อนเสมอ โรงเรียนต้องจัดทำแบบสรุปอันดับของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยเรียงอันดับจากผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมรวมสูงท่ีสุดไปยังน้อยที่สุดตามลำดับ (แบบฟอร์มท่ี 1) 

(ทั้งนี้ผลการพิจารณาคุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกส่งรายชื่อในการรับสมัคร เป็นสิทธิ์
ชี้ขาดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

ข.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถสมัครแบบ Portfolio โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียน 

สายสามัญ 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ในปีการศึกษา 2564  
2. เป็นผู้ที่มีรายชื่อในแบบสรุปอันดับของนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบท่ี 

1 การรับแบบ Portfolio (แบบฟอร์มที่ 1)  
3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50  
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
ค. วิธีการสมัครแบบ Portfolio โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ  

       (สำหรับโรงเรียน) 
1. โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 1 (แบบฟอร์มที่ 1 สำหรับนักเรียน ใช้แนบในระบบการรับสมัคร) 

“แบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio” ที่เว็บสำนักทะเบียน
และประมวลผล https://new.reg.kmitl.ac.th/admission เพ่ือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 1 นี้ ให้สมบูรณ ์

2. ให้โรงเรียนนำสำเนา (แบบฟอร์มที ่1 สำหรับนักเรียน  ใช้แนบในระบบการรับสมัคร) ที่กรอกข้อมูล
และลงลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  ใหแ้ก่นักเรียนแต่ละคนเพ่ือใช้ประกอบการสมัคร 

3. ให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารในการสมัครทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 20  
ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 2 รายการดังนี้ 

ส่วนที่ 2 
การสมัครประเภทท่ี 1  การรับแบบ Portfolio โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ 

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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3.1 “แบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่  1 การรับแบบ Portfolio” 
(แบบฟอร์มที่ 1) สำเนาหรือตัวจริง 

3.2 ใบสมัครของนักเรียนทุกคนที่สมัครรอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการเรียนด ีช้างเผือก 
กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร 

 

 

สมัครรอบท่ี 1 การรับแบบ Portfolio  
          เฉพาะโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์  งานวิชาการปริญญาตรี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

         เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ  10520 

 

 

ง. วิธีการสมัครแบบ Portfolio โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ  
        (สำหรับนักเรียน) 

1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล)  

2. ชำระเงินจากค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

     2.1   ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ 
     2.2  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียม

ธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอ่ืนอาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่า
สมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอ่ืน ๆ)  

3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสาร “แบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์ 
การรับสมัคร รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio” (แบบฟอร์มที่ 1) ในระบบการรับสมัคร 

จ. เอกสารทีผู่้สมัครต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission  
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่น้อยกว่า 4 ภาค

การศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานศึกษา 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
5. สำเนาแบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio 

ช้างเผือก (แบบฟอร์มที่ 1) 
6. Portfolio ของนักเรียน   

http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
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ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ 
เป็นต้น) ในปีการศึกษา 2564  

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50   
3. เป็นผู้ที่มีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

3.1 เป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับเขต
การศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 รายการ ซึ่งเป็นงานทางวิชาการที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานที ่ เป ็นที ่ยอมร ับ เช ่น กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัย และนว ัตกรรม (อ ว.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) หรือบริษัทจำกัด (มหาชน)  เป็นต้น หรือ 

3.2 เป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับประกาศนียบัตรในโครงการทางวิชาการกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล.  (โดยผ่านความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)   

4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

5. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

ข. วิธีการสมัครแบบ Portfolio รางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ  
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและ

ประมวลผล)  
2. ชำระเงินจากค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
     2.1   ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ 
     2.2  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียม

ธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอ่ืนอาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่า
สมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอ่ืน ๆ)  

3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3.1 เอกสารที่แสดงผลงานหรือรางวัลที่ได้รับทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ

เขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือบริษัทจำกัด 
(มหาชน)  หรือ 

3.2 ประกาศนียบัตรทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล.  

ส่วนที่ 3 
การสมัครประเภทท่ี 2 การรับแบบ Portfolio โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ 
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ค. เอกสารทีผู่้สมัครต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission 
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)  
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
5. เอกสารผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

5.1 ผลงานหรือรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซ่ึงต้องเป็นงานทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  (วท. )  สำน ักงานพ ัฒนาว ิทยาศาสต ร ์และเทคโนโลย ีแห ่ งชาต ิ  (สวทช. )  สำน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) 
หรือ 

5.2 ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  

6. Portfolio ของนักเรียน 
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ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า ในปี

การศึกษา 2564 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที ่มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนสอนให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50      
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
4. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

ข. วิธีการสมัครแบบ Portfolio โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและ

ประมวลผล)  
2. ชำระเงินจากค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
     2.1   ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ 
     2.2  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียม

ธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอ่ืนอาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่า
สมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอ่ืน ๆ)  

3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารรับรองว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
หรือโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนสอน
ให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ค. เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission  
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)  
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
5. เอกสารรับรองว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนสอนให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

7. Portfolio ของนักเรียน 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
การสมัครประเภทท่ี 3 การรับแบบ Portfolio โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
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 นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผ่านการคัดเลือกต้องไปเรียนที่วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ 
เป็นต้น) ในปีการศึกษา 2564  

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50   
    3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามการรับสมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ หรือ 
โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ หรือโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

5. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

ข. วิธีการสมัครแบบ Portfolio โครงการ KMITL ONE 
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและ

ประมวลผล)  
2.   การสมัครโครงการ KMITL ONE จะไม่ต้องเสียค่าสมัครเพ่ิมเติมใดๆ  

ค. เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission 
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)  
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
5. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   5.1 สำเนาแบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio 

ช้างเผือก (แบบฟอร์มที่ 1) หรือ 
5.2 ผลงานหรือรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค 

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซ่ึงต้องเป็นงานทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  (วท. )  สำน ักงานพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่ งชาต ิ  (สวทช. )  สำน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) 
หรือ 

5.3 ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการความร่วมมื อทางวิชาการกับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หรือ 

ส่วนที่ 5 
การสมัครประเภทท่ี 4 การรับแบบ Portfolio โครงการ KMITL ONE 
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5.4 เอกสารรับรองว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือโรงเรียนที ่มีการจัดการเรียนสอนให้แก่ผู ้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

6. Portfolio ของนักเรียน 
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โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย และต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในสถาบันฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ได้รับวุฒิการศึกษา
มากกว่า 1 สาขา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีความ
ร่วมมือหลักสูตร 2 ปริญญา ดังนี้ 

 
หลักสูตรทั่วไป 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
1. วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และ วท.บ. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร     

(ระยะเวลาเรียนรวม 4 ปี) 
2. วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
    (ระยะเวลาเรียนรวม 4 ปี) 

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 
3. วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) (4 ปี) และ วธ.ม. (M.B.A) บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (1 ปี) 
 

หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

4. วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2 ปี) และ B.Sc. Software Engineering, University of Glasgow, 
UK  (2 ปี) 

5. วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ (2 ปี) และ B.Sc. Biomedical Engineering, University of 
Glasgow, UK (2 ปี) 

6. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (2 ปี) และ B.Sc. Computer Science, 
University of Reading, UK (2 ปี) 

7. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ และ B.A. Digital Marketing มหาวิทยาลัย
ศรีปท(ุระยะเวลาเรียนรวม 4 ปี) 

8. วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และ B.Eng. Smart Materials Technology วิทยาลัยนา
โนเทคโนเทคโนโลยี (ระยะเวลาเรียนรวม 4 ปี) 

9. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    (ระยะเวลาเรียนรวม 5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 
10. วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดษิฐ์ (3.5 ปี) และ Kyushu Institute of Technology 

(Kyutech), Japan (1.5 ปี) 
11. วศ.บ.วิศวกรรมการเงิน (4 ปี) และ M.S. Financial Engineering, สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 

(NIDA) (1 ปี) 
12. วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) (4 ปี) และ วธ.ม. (M.B.A) บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (1 ปี) 
13. วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดษิฐ์ (4 ปี) และ Asian Institute of Technology (AIT) 
(1 ปี) 

ส่วนที่ 6 
หลักสูตรที่มีการดำเนินโครงการความร่วมมือหลักสูตร 2 ปริญญา 
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14. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (4 ปี) และ Asian Institute of Technology 
(AIT) (1 ปี) 
15. วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ (4 ปี) และ Asian Institute of Technology (AIT) (1 ปี) 
16. วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ทุกสาขา) (4 ปี) และ CMKL University (1 ปี) 
 

 
 
 



แบบฟอร์มที่ 1 สำหรับนักเรียน ใช้แนบในระบบการรับสมัคร 
 

“แบบสรุปอันดับของนักเรียนที่ตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบท่ี 1 การรับแบบ Portfolio” 
โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ ปีการศึกษา  2565   

(แบบฟอร์มที่ 1)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ชื่อโรงเรียน........................................................................................................................................................... 
เลขที่................ตำบล/แขวง……………..........................อำเภอ/เขต...................................................................... 
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................เบอร์โทร............................................................ 
ชื่อครูแนะแนว................................................................................เบอร์โทร....................................................... 

(โรงเรียนมีนักเรียน ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมดจำนวน.........................คน) 
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
ทั้งหมดที่โรงเรียนใช้คัดเลือก (5 คน 10 คน 20 คน หรือ 50 คน) โดยเรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด  
และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา   
 

 

อันดับ 
ของโรงเรียน 

 
ชื่อ - สกุล 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 
อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ม.4-ม.6 

โดยเรียงสูงสุดไปต่ำสุด 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
 
 

                                                         ลงชื่อ......................................................................... 
                   (.............................................................................) 
                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 



 
 

อันดับ 
ของโรงเรียน 

 
ชื่อ - สกุล 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 
อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ม.4-ม.6 

โดยเรียงสูงสุดไปต่ำสุด 
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
40   
41   
42   
43   
44   
45   
46   
47   
48   
49   
50   

 
 

                                                         ลงชื่อ......................................................................... 
                   (.............................................................................) 
                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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