
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ ๒ 

โควตาผูมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงคที่จะ
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนและ
Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in
Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) แบบโควตา รอบที่ ๒ โควตาผูมีความสามารถดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือกดังนี้

 
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร

 
๑.๑ กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

๒๕๕๗ แผนการเรียน วิทย-คณิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม ในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมตํ่ากวา ๓.๒๕ โดยใช

คะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน

๑.๒ เปนนักเรียนท่ีเคยมีประสบการณในการทํากิจกรรมตางๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การทําโครงการ
วิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร การเขาคายวิทยาศาสตร การเปนตัวแทนโรงเรียนไปแขงขันดานวิทยาศาสตร และอ่ืนๆ

 
๑.๓ มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

 
๑.๔ มีความประพฤติเหมาะสม

 
๑.๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

 
๑.๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย

 
 

๒. จํานวนรับเขาศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

- ๓๐ คน

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering

Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
 

- ๕ คน
 



 

-  ๒  -

 

๓. กําหนดการ

กําหนดการ
 

วันที่
 

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต

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

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
 

ชําระคาสมัครสอบ
 

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณทาง
 

วันที่ ๖  เมษายน ๒๕๖๕
 

สอบสัมภาษณ (face to face หรือ online)
 

วันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๖๕
 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์  Clearing

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

วันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๖๕
 

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ี

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
 

วันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ทาง

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

วันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕
 

รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการ

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

วันที่ ๑๒ - ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

*** การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ***
 



 

-  ๓  -

 

๔. วิธีการรับสมัคร

๔.๑ สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร
ในอัตราคาสมัคร ๕๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทยโดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป
ชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง

 
- ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

- ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท
(ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชํา
เงินดวยวิธีอ่ืน ๆ)

๔.๒ แนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

ผูสมัครตองสงเอกสารประกอบการรับสมัครแนบในระบบการรับสมัคร ประกอบดวยสวนสําคัญ
 ตามเอกสารประกอบการสมัครตามขอท่ี ๕

 
๕. เอกสารประกอบการสมัคร (แนบในระบบการรับสมัครรวมเปนไฟล PDF ไฟลเดียว)
๕.๑ ใบสมัครที่สั่งพิมพจากระบบรับสมัคร

 ๕.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดง
คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมตํ่ากวา ๔ ภาคการศึกษา

 ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ๕.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

๕.๕ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ  แบบโควตา
ความรวมมือ (MOU)

๕.๖ ใบรายชื่อบุคคลเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ แบบโควตาความรวมมือ
(MOU) พรอมลงนามโดยผูอํานวยการโรงเรียน

๕.๗ แฟมสะสมผลงาน/Portfolio ไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A4
 



 

-  ๔  -

 

๖. รายละเอียดการคัดเลือกเขาศึกษา

๖.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและเลขที่
สอบ

๖.๒  ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม  เชน สมุดรวบรวมประวัติและผลงานราย

ละเอียดโครงงานที่เขาการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ เพื่อรายงานตัวเขาสอบสัมภาษณตามวัน

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด

๖.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบและประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอตามวันที่กําหนด

โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด
 
๗. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ภายในวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทานั้น หากไมดําเนินการตาม
วันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

 
๘. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูผานการคัดเลือกที่  Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ของ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ     ตามประกาศสถาบันฯ   เร่ือง
 การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละ
สิทธ์ิ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์
แลวแตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลวเมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 



 

-  ๕  -

 

๙. การตัดสิทธ์ิ

๙.๑ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
 

๙.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต และไมชําระเงินคา
ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

 
๙.๓ ผูที่ผานการคัดเลือก แตปรากฏภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบตามขอ ๑ หรือไมสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะถูกตัดสิทธิ์และแมผูสมัครจะไดรับการสงช่ือรับเขาศึกษาในสถาบันฯ แลว
ก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

 
 

๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผู ท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ จะตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ดังตอไปนี้

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

 
- ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท

 
Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of

Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
 

- ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๓  ม.ค.  ๖๕ เวลา  ๑๙:๓๙:๕๗  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OABDA-EIAMg-AwADQ-ARQA0

 

 



 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
แบบโควตา รอบที่ ๒ 
ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

.......หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดนุาโน 

........Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of 
Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
 
วันที่สมัคร  / /  
ประวัติสวนตัว 
ชื่อ (นาย/นางสาว)   นามสกุล   
เกิดวันที่   เดอืน   พ.ศ.   อายุ   ป 
ศาสนา   สัญชาติ   เชื้อชาติ   
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได   
  
  
โทรศพัทบาน   โทรศัพทมือถือ   e-mail   
เลขบัตรประจําตัวประชาชน   
ออกโดย   วันที่บัตรหมดอายุ   
ชื่อบิดา   นามสกุล   อาชีพ   
ชื่อมารดา   นามสกุล   อาชีพ   
ประวัติการศึกษา 
กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ท่ีโรงเรียน   
จังหวัด   คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    
โดยคํานวณจาก   ภาคการศึกษา 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปน
เท็จในใบสมัคร หรือใชเอกสารตางๆ ที่ เปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ                   
จะดําเนินการตามกฎหมายและใหพนสภาพการเปนนักศึกษา โดยจะไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 
 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผูสมัคร 
( .............................................................. ) 
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รูปถายขนาด ๑ นิ้ว 



วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ใบรายช่ือบุคคลเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
แบบโควตา 

รอบที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

.......หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดนุาโน 

........Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of 
Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 

โรงเรียน 

รายชื่อนักเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (๔ ภาคการศกึษาขึ้นไป) 

๑. 
๒. 
๓. 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปน
เท็จในใบสมัคร หรือใชเอกสารตางๆ ที่ เปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ 
จะดําเนินการตามกฎหมายและใหพนสภาพการเปนนักศึกษา โดยจะไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 
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 ( .............................................................. ) 

ผูอํานวยการโรงเรยีน 
 ............ / ................. /............ 


