
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา รอบที่ ๒ 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีความประสงคท่ีจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (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) แบบโควตา รอบท่ี ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัคร
และการสอบคัดเลือกดังนี้

๑.  คุณสมบัติของผูสมัคร

การรับแบบโควตา แบงเปน ๒ ประเภท และผูสมัคร ๑ คน สามารถเลือกสมัครไดเพียง ๑
ประเภทเทานั้น ไดแก

    ๑.๑ ประเภทโควตาความรวมมือ (MOU) และโควตาสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาค

กลางและภาคตะวันออก

    (ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

     ๑.๒ ประเภทนักศึกษาพิการ

    (ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

๒. จํานวนรับเขาศึกษา

     ๒.๑ ประเภทโควตาความรวมมือ (MOU) และโควตาสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล
ภาคกลางและภาคตะวันออก

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
     - ๒๐ 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  -

     ๒.๒ ประเภทนักศึกษาพิการ

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

     - ๕ คน

๓. กําหนดการ

กําหนดการ วันที่

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th ๒๖ กุมภาพันธ – ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ชําระคาสมัครสอบ ๒๖ กุมภาพันธ – ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ทาง www.reg.kmitl.ac.th

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ Clearing House ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ี

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

www.reg.kmitl.ac.th

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

๒๐ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

*** การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th ***

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


-  ๓  -

๔. วิธีการรับสมัคร

๔.๑ สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอร

ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ

๕๐๐ บาท โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบ

ทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธี

อื่น ๆ

๔.๒ พิมพใบสมัคร พรอมสงเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๕  ได ๒ วิธีดังน้ี

      ๔.๒.๑ สงเอกสารดวยตนเองท่ี งานธุรการ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ

      ๔.๒.๒ สงเอกสารทางไปรษณียและจะถือเอาวันประทับตราไปรษณียในวันที่ 

๗ เมษายน ๒๕๖๔  เปนวันสุดทายของการสงเอกสาร โดยสงเอกสารมาที่

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เลขท่ี ๑  ซอย ฉลองกรุง ๑  แขวงลาดกระบัง

          เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐

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


-  ๔  -

๕. เอกสารประกอบการสมัคร

   ๕.๑ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกใหซึ่งแสดง

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมตํ่ากวา ๔ ภาคการศึกษา

   ๕.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

   ๕.๓  สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

   ๕.๔ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ลาดกระบัง  แบบโควตาความรวมมือ (MOU)

   ๕.๕  ใบรายช่ือบุคคลเขาศึกษาตอใน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง แบบ
โควตาความรวมมือ (MOU) พรอมลงนามโดยผูอํานวยการโรงเรียน

๖. รายละเอียดการคัดเลือกเขาศึกษา

   ๖.๑ คณะกรรมการฯจะพิจารณาเอกสารใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและ

เลขท่ีสอบ

    ๖.๒ ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม เชน สมุดรวบรวมประวัติและผลงาน ราย

ละเอียดโครงงานที่เขาการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ เพื่อรายงานตัวเขาสอบสัมภาษณตามวัน

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด

    ๖.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบและประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอตามวันที่
กําหนด โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด

๗. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

   ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทาน้ัน หากไมดําเนินการ
ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์



-  ๕  -

๘. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

              ผูผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ทาง www.reg.kmitl.ac.th และขําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ  เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อ
เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษาตามวัน เวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

   ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

   ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๙. การตัดสิทธิ์

    ๙.๑ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

    ๙.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต      และไมชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

   ๙.๓   ผูที่ผานการคัดเลือก แตปรากฏภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบตามขอ ๑ หรือไมสําเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะถูกตัดสิทธิ์และแมผูสมัครจะไดรับการสงชื่อรับเขาศึกษาในสถาบันฯ
แลวก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา

      ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังจะตองชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 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  ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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ประกาศแนบทาย 

 

ประเภทที่ ๑  ประเภทโควตาความรวมมือ (MOU) และโควตาสถานศึกษาในพื้นที่

กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันออก 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑.๑ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียน วิทย-คณิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ในรายวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมต่ำกวา ๓.๒๕ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน 

๑.๒ เปนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติของโรงเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 ๑.๒.๑ เปนโรงเรียนที่มีความรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง และ/หรือ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง ตามรายชื่อโรงเรียน

ดังตอไปนี้ 

๑)  โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

๒)  โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

๓)  โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

๔)  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๕)  โรงเรยีนสตรีระนอง 

๖)  โรงเรยีนชลกันยานุกูล 

๗)  โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

๘)  โรงเรยีนหนองแวงวิทยาคม 

       ๑.๒.๒ เปนโรงเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคกลาง

และจังหวัดในภาคตะวันออกเทานั้น (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม 

สมุทรปราการ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง กาญจนบุรี ราชบุรี 

สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว)  

(อางอิงราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม

จังหวัดแบบบูรณาการ) 

๑.๔ มีสัญชาติไทยหรอือยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๑.๕ มีความประพฤติเหมาะสม 

๑.๖ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๑.๗ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

 

 

 



ประเภทที่ ๒  ประเภทนักศึกษาพิการ 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑.๑ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา ๒.๗๕ 

๑.๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน 

๑.๓ มีสัญชาติไทยหรอือยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๑.๔ มีความประพฤติเหมาะสม 

๑.๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๑.๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

๑.๗ เปนผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนที่ไดดวยตนเอง โดยมือทั้งสองขางสามารถใชการ

ไดดี ไมเปน อุปสรรคตอการศึกษา / เปนผูพิการทางการไดยินในระดับที่สามารถใชเครื่องชวยฟงได

และสามารถ สื่อสารใหเขาใจได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

แบบโควตา รอบท่ี ๒ 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

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 

กำลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี ๖ ที่โรงเรียน   

จังหวัด   คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    

โดยคำนวณจาก   ภาคการศึกษา 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปน

เท็จในใบสมัคร หรือใชเอกสารตางๆ ท่ีเปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ                   

จะดำเนินการตามกฎหมายและใหพนสภาพการเปนนักศึกษา โดยจะไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 

 

 

ลงชื่อ ..................................................... ผูสมัคร 

( .............................................................. ) 

............ / ................. /............ 

 

รูปถายขนาด ๑ นิ้ว 



วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

 

ใบรายชื่อบุคคลเขาศึกษาตอในวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

แบบโควตา 

รอบท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

 

โรงเรียน   

 

รายชื่อนักเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร (๔ ภาคการศึกษาขึ้นไป) 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปน

เท็จในใบสมัคร หรือใชเอกสารตางๆ ท่ีเปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ                   

จะดำเนินการตามกฎหมายและใหพนสภาพการเปนนักศึกษา โดยจะไมมีการคนืเงนิในทุกกรณี 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................................  

        ( .............................................................. ) 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

        ............ / ................. /............ 
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