
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิผู้สมัคร ปวช.

รหัสสาขา จ านวนรับ รหัสสาขา จ านวนรับ

วิชา (คน) วิชา (คน)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
TDET เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ  -  - 03201 35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเคร่ืองกล

ช่างกลโรงงาน  ช่างแม่พิมพ์   ช่างจ๊ิก  ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล   ช่าง
เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ  หรือเทียบเท่า   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล เกรดเฉล่ีย
สะสม 2.75

MDET เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้าง
เคร่ืองจักรกล)

 -  - 03203 35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเคร่ืองกล
ช่างกลโรงงาน     ช่างจ๊ิกและท าเคร่ืองมือ   
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล    ช่างเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ   
หรือเทียบเท่า  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

AMET เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  -  - 03204 30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาเคร่ืองกล 
สาขาวิชาช่างยนต์  หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นก าลัง เกรด
เฉล่ียสะสม 2.75

RAET เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ  -  - 03205 35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      สาขาวิชาเคร่ืองกล
สาขาวิชาช่างยนต์    สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   หรือเทียบเท่าโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
เคร่ืองต้นก าลัง เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 

MTET เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  -  - 03206 20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเคร่ืองกล
(ช่างกลโรงงาน  ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล)  ช่างไฟฟ้า
(อิเล็กทรอนิกส์  ไฟฟ้าก าลัง)  หรือเทียบเท่า  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 

PoET เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 03107 25 03207 35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเคร่ืองกล 
สาขาวิชาไฟฟ้า เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

ENET (T) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม  -  - 03209 35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์    ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

InET (F) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเคร่ืองเรือน 03110 30 03210 40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขา เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

CvET วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี  -  - 03211 30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    สาขาวิชาโยธา       
สาขาช่างก่อสร้าง   สาขาช่างส ารวจ  หรือเทียบเท่า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธาและส่ิงแวดล้อม เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

IPTM การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ  -  - 03212 35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเคร่ืองกล
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโยธา หรือเทียบเท่า  จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ
เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 

MDET เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) 
(ปกติรอบเช้า)

03113 25 03213 35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเคร่ืองกล
ช่างกลโรงงาน     ช่างจ๊ิกและท าเคร่ืองมือ   
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล    ช่างเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ   
หรือเทียบเท่า  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ)
วุฒิผู้สมัคร ปวช.

รหัสสาขา จ านวนรับ รหัสสาขา จ านวนรับ

วิชา (คน) วิชา (คน)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ENET (I) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ 03116 30  -  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์    ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

ENET (B) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

03117 30  -  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์    ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

ACET เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน  -  - 03218 20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเคร่ืองกล
สาขาวิชาช่างยนต์   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   หรือเทียบเท่าโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
เคร่ืองต้นก าลัง เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

InET (M) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต  -  - 03220 20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขา   เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
            2. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา โครงการปกติ   19,000.00 บาท
            3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา โครงการสมทบ 29,000.00 บาท

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิผู้สมัคร ปวส.

รหัสสาขา จ านวนรับ รหัสสาขา จ านวนรับ
วิชา (คน) วิชา (คน)

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง (2-3 ปี)
WDT-T เทคโนโลยีการเช่ือม (ปกติรอบบ่าย) 03302 35  -  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเคร่ืองกล เกรดเฉล่ียสะสม 2.75
TDT-T เทคโนโลยีเคร่ืองกล (ออกแบบแม่พิมพ์) (ปกติรอบบ่าย) 03305 20  -  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเคร่ืองกล/ช่างอุตสาหกรรม/แม่พิมพ์

เกรดเฉล่ียสะสม 2.75
EIT-R เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ืองมือวัดและควบคุม) (ปกติรอบเช้า) 03312 20  -  - ประเภทวิชาอุตสากรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉล่ียสะสม 2.75
ETT-R เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) (ปกติรอบเช้า) 03314 30  -  - ประเภทวิชาอุตสากรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉล่ียสะสม 2.75
ECT-R เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) (ปกติรอบเช้า) 03316 20  -  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เกรดเฉล่ียสะสม 2.75

หลักสูตรเทียบโอน

35 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างยนต์

 -  - สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง เกรดเฉล่ีย
สะสม 2.75

AmET-2R เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (โครงการสมทบพิเศษ) 03426 35 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเคร่ืองกล/สาขางานยานยนต์/
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม/
เคร่ืองเรือ/เคร่ืองกลเกษตร/ตัวถังและสีรถยนต์/สาขาวิชาเคร่ืองมือ
กลและซ่อมบ ารุง/  สาขางานเคร่ืองมือกล/ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
เขียนแบบเคร่ืองกล/ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตร  เกรดเฉล่ียสะสม 
2.75

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
            2. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา โครงการปกติ 19,000.00 บาท
            3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา โครงการสมทบ 29,000.00 บาท

RAET - 2T เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับอากาศ (ปกติรอบ
บ่าย)

03327

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ


