
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔ แบบรับตรงอิสระ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มี
ความประสงคท่ีจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน และ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials
Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree)
(International Program) รอบท่ี ๔ แบบรับตรงอิสระ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดวิธีการ
รับสมัครและการสอบคัดเลือกดังนี้

 
 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
 - กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือ เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร General

Educational Development (GED)

- มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

- มีความประพฤติเหมาะสม

- ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

- ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย
 

 

๒. จํานวนรับเขาศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 

- ๑๐ คน
 

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

 
- ๑๐ คน

 



- ๒  -

๓. กําหนดการ

กําหนดการ วันที่
 

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต

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

วันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ชําระคาสมัครสอบผานธนาคาร
 

วันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

สอบสัมภาษณ online
 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

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

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

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

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการ

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

วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

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



 

-  ๓  -

 

๔. วิธีการรับสมัคร
๔.๑  สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินคา

สมัคร ในอัตราคาสมัคร ๕๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และ
นําไปชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง ดังนี้

- ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ
- ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท
หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก

มีการชําเงินดวยวิธีอ่ืน ๆ)
๔.๒ แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

ผูสมัครตองสงเอกสารประกอบการรับสมัคร แนบในระบบการรับสมัคร ประกอบดวยสวนสําคัญ

ตอไปน้ี

- ใบสมัคร ดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

- สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

- แฟมสะสมผลงาน Portfolio

๕. รายละเอียดการคัดเลือกเขาศึกษา
 

๕.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารใบสมัครและประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและเลข
ท่ีสอบ

 
๕.๒ ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม เชน สมุดรวบรวมประวัติและผลงาน ราย

ละเอียดโครงงานท่ีเขาการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ เพื่อรายงานตัวเขาสอบสัมภาษณตามวัน
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด

 
๕.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบและประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอตามวันที่กําหนด

โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด
 



 

-  ๔  -

 

๖. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ วันท่ี ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  หากไมดําเนินการตามวัน
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์
 

๗. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House  และ   ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ทาง 
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธิ ์  ตามประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  การจาย
เงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

  
๘. การตัดสิทธ์ิ

 ๘.๑   ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
 ๘.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต   และไมชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
๘.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตปรากฏภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบตามประกาศแนบทาย หรือไม

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะถูกตัดสิทธิ์และแมผูสมัครจะไดรับการสงช่ือรับเขาศึกษาใน
สถาบันฯ แลวก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา



 

-  ๕  -

 

๙. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุ จะตองชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 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  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๔  พ.ค.  ๖๕ เวลา  ๐๐:๕๖:๑๙  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OQBDA-DcAOQ-BEAEQ-ANAAy

 

 


