
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
เรื่อง  การรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบท่ี ๑)  เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ประจําปีการศึกษา   ๒๕๖๑ 
........................................................................................ 

 

         เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบาย
การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถ่ินภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
ดังน้ันในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  สถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร จึงได้กําหนดให้มีการรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบท่ี ๑) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 
๑. สาขาวิชา  จํานวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 
จํานวนรับ 

(คน) คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ได้แก่ ๑๓๐ -  กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖  (ม.๖) 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
 
 

    ๑.๑  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ํา ๓๐ 

    ๑.๒  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช  ๓๐ 

    ๑.๓  สัตวศาสตร์ ๓๐ 

    ๑.๔  เทคโนโลยีชีวภาพ  ๓๐ -  กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖  (ม.๖) 
แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือ ศิลป์-คํานวณ  

๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ ๓๐ - กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖  (ม.๖) หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      ๒.๑  บริหารธุรกิจ  ๓๐ 

๓. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (ปวช.,ม.6) ๒๔๐  
- กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖  (ม .๖ ) 
วิทย์-คณิตหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

    ๓.๑  วิศวกรรมพลังงาน  ๒๐ 

    ๓.๒ วิศวกรรมเครื่องกล   ๓๐ 
    ๓.๓  วิศวกรรมเคร่ืองกลแขนงวิศวกรรมเคร่ืองกลเกษตรและอาหาร ๒๐ 

    ๓.๔  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ๔๐ 
    ๓.๕  วิศวกรรมสารสนเทศ ๓๐ -  กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖  (ม.๖) 

แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือ ศิลป์-คํานวณ หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .)ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง  

๓. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (ปวส.) ๖๐  
- กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

    ๓.๖ วิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.) ๓๐ 
    ๓.๗ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ๓๐ 

 

*** สามารถเลือกสมัครได้ ๑ หลักสูตร เท่านั้น *** 
 
 
 



 

 

-๒- 

๒. กําหนดการ 
กําหนดการ วันท่ี 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th วันท่ี ๒ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๖๐ 
ชําระเงินค่าสมัครสอบ  วันท่ี ๒ ต.ค. – ๓ พ.ย. ๖๐ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันท่ี ๑๓  พ.ย. ๖๐ 
สอบสัมภาษณ์ (ท่ี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จ.ชุมพร) วันเสาร์ท่ี  ๑๘  พ.ย. ๖๐ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ Clearing House วันท่ี ๑ ธ.ค. ๖๐ 
ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันท่ี  ๑๕ - ๑๙  ธ.ค.  ๒๕๖๐ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ww.reg.kmitl.ac.th วันท่ี  ๒๗  ธ.ค.  ๒๕๖๐ 
รายงานตัวผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ
ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ 

วันท่ี  ๔ - ๑๐  ม.ค.  ๒๕๖๑ 

                      *** การประกาศผลต่างๆ จะแจ้งให้ทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th *** 

๓. วิธีการรับสมัคร 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกร

ไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ 
บาท (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนหากมีการ
ชําระเงินด้วยวิธีอ่ืน ๆ)   
 
๔. เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมัคร 

๔.๑ ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.๑) ๔ ภาคเรียนสําหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิการศึกษาในระดับ ม. ๖ และ ปวช. 
และใบรายงานผลการเรียน ๒ ภาคเรียนสําหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. 

๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๔.๓  แฟ้มสะสมผลงานแสดงผลงานต่างๆ  ของนักเรียน 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ (ตามข้อ ๑ – ๓) ทางไปรษณีย์และจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ในวันท่ี  

๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร 
 
๕. ท่ีอยู่ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เพ่ือจัดส่งเอกสาร 

งานทะเบียนและประมวลผล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
๑๗/๑ ม.๖ ต.ชุมโค อ.ปะทิว  จ.ชุมพร  
๘๖๑๖๐ 

๖. วิธีการคัดเลือก 
 สอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  สถานท่ีสอบ  ณ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  จ.ชุมพร 
 
 ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิเป็นสิทธ์ิช้ีขาด 
ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 

 

-๓- 

๗. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดําเนินการยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ภายในวันท่ี  ๑๕ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เท่าน้ัน  หากไม่ดําเนินการตามวันเวลาท่ีกําหนดถือว่า
สละสทิธ์ิ 

๘. การรายงานตัวผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ี Clearing House และได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th 
และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือยืนยันการเข้าศึกษา หากไม่ดําเนินการ
ตามวันเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแล้ว แต่
สละสิทธ์ิไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีได้ยืนยันและจ่ายเงินเพ่ือยืนยันสิทธ์ิในการเข้าศึกษาแล้ว เม่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยัน
สิทธ์ิดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาน้ัน 

๙. การตัดสิทธ์ิ 
 ๙.๑  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
 ๙.๒  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต  และไม่ชําระเงินยืนยัน
สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
 ๙.๓  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ๆ ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ  
 
๑๐. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (จังหวัดชุมพร) ต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)   จํานวนเงิน ๑๙,๐๐๐   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จํานวนเงิน ๑๖,๐๐๐   บาท / ภาคการศึกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๘   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สกุล   ห่อวโนทยาน) 
                                            รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  ปฏิบัติการแทน 
                                                  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


