
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (แบบ Portfolio รอบที่ ๑) เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี     

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๖
__________________________________________________________

เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนเปนการสนอง

ตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาในทองถิ่นภูมิภาคไดมีโอกาสเขา

ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ในปการศึกษา   ๒๕๖๖  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงไดกําหนดใหมีการรับสมัครคัดเลือก

นักศึกษา (Portfolio รอบที่ ๑) เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. หลักสูตร สาขาวิชา  จํานวนรับและคุณสมบัติของผูสมัคร

หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
จํานวน

รับ(คน) คุณสมบัติของผูสมัคร

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ไดแก

- สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖  (ม.๖) หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1.1 วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้า ๖๐

 1.2 เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ๖๐

 1.3  สัตวศาสตร แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว ๓๐

 1.4  นวัตกรรมอาหารและการจัดการ ๕๐

๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ไดแก

 ๒.๑  บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ๖๐

    2.๒  บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ     

(ควบ ศศ.บ.การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ) ๒๐

    2.๓  บริหารธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

(ควบ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการบิน) ๒๐



-  ๒  -

 หลักสูตร สาขาวิชา  จํานวนรับและคุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ)

หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
จํานวน

รับ(คน) คุณสมบัติของผูสมัคร

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

- สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ (ม.๖) แผนการเรียน

วิทย-คณิต,  ศิลป - คํานวณ หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 3.1 วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล

40

 3.2 วิศวกรรมเครื่องกล แขนนงวิศวกรรมพลังงาน 20

    ๓.๓ วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร

อัจฉริยะ 20

 ๓.๔ วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

60

 ๓.๕ วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 50

    ๓.๖ วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 50

 ๓.๗ วิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

40

- สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖  (ม.๖) หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 3.8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ๕๐

- สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ (ม.๖) แผนการเรียน

วิทย-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)



 

-  ๓  -

 

๒. กําหนดการ

กําหนดการ
Portfolio

รอบ ๑-๑ รอบ ๑-๒ รอบ ๑-๓

รับสมัครและชําระเงินคาสมัคร บัดนี้ - 20 ต.ค 65 21 ต.ค. - ๑๘ พ.ย.65 ๑๙ พ.ย.-16 ธ.ค.65

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ 25-ต.ค.-65 22-พ.ย.-65 20-ธ.ค.-65

สอบสัมภาษณ 29-ต.ค.-65 26-พ.ย.-65 24-ธ.ค.-65

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิ Clearing House 2-พ.ย.-65 30-พ.ย.-65 27-ธ.ค.-65

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House 7 - 8 ก.พ. 66

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 14-ก.พ.-66

ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ 17 - 23 ก.พ. 66

ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร

สอบและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือ

ตรวจสอบพบวามีเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนตามประกาศรับสมัคร ของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มา

ตั้งแตตน

            การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบ โดยวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด
 
สอบถามระบบการรับสมัครไดท่ี สํานักทะเบียนและประมวลผล
๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓,๓๒๐๕
Facebook-Admission.KMITL
 
สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัครไดท่ีงานทะเบียนและประมวลผล
๐๘๘๗๕๐๘๙๒๐ / ๐๘๓๐๖๖๕๓๓๑
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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) ขนาดไฟลไมเกิน ๔ mb แนบในระบบการรับสมัคร โดยไฟล

ผลงานตองเปนขนาด A๔ ไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ 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. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    ภายในวันท่ี ๗ - ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ เทาน้ัน    หากไมดําเนินการ

ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์
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๕.  การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยันยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบัน

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

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตลสะสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ ๆ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันสิทธิ์และจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาใน
สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดย
ใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๖. การตัดสิทธ์ิ

๖.๑  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

๖.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอนเน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม
ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 

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  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.คมสัน มาลีสี)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง
๐๒  ก.ย.  ๖๕ เวลา  ๒๑:๔๒:๔๑  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OAAzA-EUAOQ-AzADk-AMwBC

 

 


