
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เร่ือง  การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการรับตรงส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน (เพิ่มเติม) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปกีารศึกษา 2563 

----------------------------- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/
เทียบโอน โครงการรับตรงส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2563  

 

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงู (ปวส.)  

ในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมีระดบัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ตามที่คณะก าหนด 
 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบรอ้ย แต่งกายสุภาพ และรับรองตอ่มหาวิทยาลัยวา่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    

      ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลยัโดยเคร่งครัด 
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผดิลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาท 
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 

ด้วยการ “ให้ออก”  
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา 
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

10. หากปรากฏในภายหลังวา่ผู้สมัครมีคุณสมบัตไิม่เปน็ไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่อยู่ก่อนท าการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตดัสทิธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ๆ และแมจ้ะได้ขึน้ทะเบียนเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ และ
ไมไ่ด้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอยา่งอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 
ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) และระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่คณะ/วิทยาลัย ก าหนด 
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4. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
4.1 สาขาวิชาที่เปิดรับระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับวุฒิ ปวช. 
 (เลือกสมัครได้ 1 คณะ และ 1 สาขาวิชาเท่านั้น เปิดรับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษสามารถเลือกได้สูงสุด  
2 สาขาวิชา) 
 

4.1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมเครื่องกล (TM) 02101 15 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 
วิศวกรรมการผลิตและ 
อุตสาหการ (TP) 

02102 15 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/
ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/ 
การต่อเรือ และกลุ่มวิชาอื่นๆ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
(TT-M)  

02103 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/ 
การต่อเรือ/ ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
(TT-E) 

02104 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/ 
การต่อเรือ/ ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 

หมายเหตุ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 

4.1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์      จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมเครื่องกล (I-ME) หลักสูตรนานาชาติ** 01120 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 

ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 

หมายเหตุ   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (I-ME) หลักสูตรนานาชาติ** อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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4.1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
(TDET) 

- - 03201 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
กลุ่มวิชาเครื่องกล 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ 
ผลิตเครื่องจักรกล  (MDET) 
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (M) 

- - 03203 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกลหรือเทียบเท่า 
โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการภาควิชาเครื่องกล 

- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องกล 
(D) 

- - 03213 10 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) - - 03204 10 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขางานยานยนต์ สาขางาน
เครื่องกลเกษตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและ 
การปรับอากาศ   (RAET) 

- - 03205 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) - - 03207 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ 
เกษตรกรรม/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 

- - 03209 10 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
กลุ่มวิชาเครื่องกล/ กลุม่วิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส/์กลุม่วิชาการ
ก่อสร้าง/ กลุม่วิชาช่างอุตสาหกรรม 
ฐานวิทยาศาสตร ์

- แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทย ุ
และโทรทัศน ์[EnET(B)] 

03117 10 - - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET)  
- แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (F) 

03110 10 03210 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส/์การก่อสร้าง - แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

(M) 
- - 03220 5 

หมายเหต ุ   1. วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
    2. วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) - - 03211 15 ปวช. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุ่ม

วิชาการก่อสร้าง/ ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
โยธา 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไม่น้อยกว่า 3.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ (IPTM) 

- - 03212 20 ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม/ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ/กลุม่วิชา
ศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก/ กลุ่มวิชาพณิชยการ สาขา
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ   วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าธรรมเนยีมและค่าบ ารุงการศึกษา  
                    ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท   
 
4.1.4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
   ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D) ** 11102 20 ปวช. ทุกประเภทวิชา 
ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภณัฑ์ (AAP.D)* 
 

11103 20 ปวช. ทุกประเภทวิชา 

หมายเหตุ   1. สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลติภณัฑ์ (AAP.D)* อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ  
                28,000-. บาท 

   2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D) ** อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 
   22,000.- บาท 
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4.1.5 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศกึษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบรหิารงานก่อสร้าง (CA) 06104 30 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ศลิปกรรม /

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี /สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบรีุ 
การจัดการอุตสาหกรรม (IM) 06102 30 ปวช. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม/เกษตรกรรม/

อุตสาหกรรมสิ่งทอ/สาขาวิชาการจดัการดา้นความ
ปลอดภัย/ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (TA) 06103 30 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์ช่างอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 06106 30 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์ช่างอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร ์
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 2.50 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE)* 06105 30 ปวช. ประเภทวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนกิส์ และสาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

หมายเหตุ      1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
     ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
     2. * สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE)* จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น 
 

4.1.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี 
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 
(FSM) 

05101 40 - - ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการ
จัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวชิา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ       คณะอตุสาหกรรมเกษตร โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
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4.1.7 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุร ี
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(TH) 
     

17101 40 - - ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ/ 
คหกรรม/อตุสาหกรรมท่องเที่ยว  

บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 17102 40 - - ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ /
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ 

หมายเหตุ       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
      ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 

4.1.8 คณะบริหารธุรกิจ  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (BCom) 14101 10 - - ปวช. ทุกประเภทวิชา 
การบัญชี (BAcc) 14102 20 - - ปวช. ทุกประเภทวิชา 
บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 
(BIBLA) 

14103 40 - - ปวช. ทุกประเภทวิชา 

หมายเหตุ       คณะบริหารธุรกิจ โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
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4.1.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง 
   เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 
(MAet) 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

 
 

12104 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12103 10 - - 
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคม ี(Cpet) 12105 5 - - ปวช. สาขาเครื่องกล (มจพ.) / สาขาโยธา

(มจพ.)/ สาขาไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 
(มจพ.) 

   เทคโนโลยีวิศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต 
(MPet) 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

 
 

12106 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา
เครื่องกล (มจพ.)  
    - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ  12107 5 - - 

หมายเหตุ       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
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4.2 สาขาวิชาที่เปิดรับระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ส าหรับผู้มีวุฒิ ปวส. 
(เลือกสมัครได้ 1 คณะ และ 1 สาขาวิชาเท่านั้น เปิดรับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษสามารถเลือกได้สูงสุด  
2 สาขาวิชา) 
         4.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิ

ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 - 3 ป ีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT - T) 03302 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขาเครื่องกล/ สาขา
เทคนิคโลหะ/ อุตสาหกรรมการต่อเรือ/ 
เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม/ เทคนิคการ
เช่ือมโลหะ/ เทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม/ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถ
โดยสาร/ เทคนิคซ่อมตัวถึงสีและ 
สีรถยนต์/ ช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า 2.75 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
- โทรคมนาคม (ETT - R) 

 
03314 

 
10 

 
- 

 
- 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า 2.75 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  
(AmET-2R) 

- - 03426 10 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
เครื่องกล/ สาขางานยานยนต์/ เครื่องกล
อุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครือ่งกล
เกษตร/ ตัวถังและสีรถยนต์/ สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง/ สาขางาน
เครื่องมือกล/ ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
เขียนแบบเครื่องกล/ ช้ินส่วน
เครื่องจักรกลเกษตร 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า 2.75 

หมายเหตุ     1. วิทยาลัยเทคนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
     2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการสมทบพิเศษ อัตราคา่ธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  

    ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท   
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4.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและ
การปรับอากาศ (RAET-2T) 

03327 20 - - ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า 2.75 

หมายเหตุ     1. วิทยาลัยเทคนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
     2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการสมทบพิเศษ อัตราคา่ธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  

    ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท   
 

4.2.2  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  จดัการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร 
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริการ (BMSs) 

16301 10 - - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม เฉพาะ BMSx ผู้สมัคร
ต้องท างานในสถานประกอบการ และ
มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 2 ป ี

การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริการ (BMSx) 

16302 10 - - 

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย (BBRs) * 

16304 20 - - ปวส. สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ / 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร/
มนุษย/์ สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด/ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/ หรือใน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานวิชาการเห็นชอบ 
เฉพาะ BBRx ผู้สมัครต้องท างานใน
สถานประกอบการ และมี
ประสบการณ์ท างานอย่างนอ้ย 2 ป ี

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย ์(BBRx)* 

16305 20 - - 

หมายเหตุ   1. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 27,000 บาท 
     2. พิจารณา Portfolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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4.2.4  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทีh่ttp://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R) 06303 30 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีคร่ึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง (CDM-R) 

06302 30 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิชาการก่อสร้าง/อนุปริญญาทางช่าง
ก่อสร้าง 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีคร่ึง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี วิทยาเขตปราจีนบุรี 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAT - R) 06304 30 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร อนุปรญิญาทาง
ช่างอุตสาหกรรม อนุปริญญาทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
(MMT-R) 

06306 30 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ 
เกษตรกรรม อนุปรญิญาทางช่าง
อุตสาหกรรม/ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
อาหาร 

หมายเหตุ     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
    ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
 

4.2.5 คณะบริหารธุรกิจและอตุสาหกรรมบริการ   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT-R) 17301 60 ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนส่ง หรืออนุปรญิญาทางคอมพิวเตอร์ (สาย
พณิชยการ) หรือเทียบเท่า 

การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (THT-R) 17302 60 

หมายเหตุ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ่
รายการ ก าหนดการ สถานที่ด าเนินการ 

1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต 
http://www.admission.kmutnb.ac.th 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

http://www.admission.kmutnb.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
(http://www.admission.kmutnb.ac.th) 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 - เว็บไซต์คณะ/วิทยลัย 
- http://www.admission.kmutnb.ac.th 

3. สอบสัมภาษณ์/สอบประเมินความสามารถ 
และส่งผลตรวจสุขภาพ  
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 
 

- สอบสัมภาษณ์ตามรูปแบบวิธีการที่คณะ
ก าหนด โปรดตรวจสอบท้ายประกาศของ
คณะที่มีชื่อมีสิทธิ์สอบ 
 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
สัมภาษณ ์

5. ช าระเงิน  วันที่ 22 มิถุนายน –  
26 มิถุนายน 2563 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/ 
Student/StudentLogin.aspx 

หมายเหตุ ก าหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
 
6. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน ์

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ
การรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครจะเสียสิทธิ
ในการสมัคร 

 
ขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 

1. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล 
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ 
รับสมัคร  

ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให้
เข้าใจโดยด าเนินการดังนี ้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสบืค้นข้อมูลประกอบการ 
รับสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เลือกโครงการรับ
ตรงส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน ์

เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  

2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผา่น
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน ์

ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องท าการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส้มัคร
ลงทะเบียนได้เพียง 1 คร้ังเท่านัน้) ที่ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th  ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง 
 กรอกเลขบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง  
 ก าหนดรหสัผา่น (ผูส้มคัรเป็นผูก้ าหนด ควรก าหนดรหสัที่ผูส้มัครจ าได้ง่าย)  

  กรอกช่ือ – นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่ค านามหน้าชื่อ) 
2.2 เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
เข้าศึกษา 

 เลือกโครงการรับตรงส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวซ.) และระดับประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.)เข้าศึกษาต่อ มจพ.  

2.3 กรอกข้อมูลการสมัคร     
 

 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึก  

2.4 พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 
ค่าสมัคร 

 พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (ผู้สมัครต้องช าระเงนิภายในวนัที่ทีก่ าหนด  
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการช าระเงนิ) 
 
 มีต่อ 
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ขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 
3. ช าระเงินคา่สมัครสอบที่ธนาคาร 
 

ผู้สมัครถือใบแจง้การช าระเงินคา่สมัครไปช าระเงนิที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย ์ไดทุ้กสาขา  ภายในวันที่ที่ระบไุว้ในใบแจ้งการช าระเงิน 
ค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมือ่ผู้สมัครช าระเงนิตามก าหนดเวลาในใบแจง้การ
ช าระเงินคา่สมัคร   
 หากผู้สมคัรไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามใบแจ้งการช าระ
เงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครด าเนินการ 
login เข้าระบบการรบันักศึกษาออนไลน์ (ไมต่้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิก
การสมัครเดิม ท าตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 
ใหม่อีกคร้ัง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไมป่ระสงค์จะสมัคร 
และจะเรียกร้องสทิธใิดๆ จากมหาวิทยาลัยไมไ่ด้  

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 

หลังจากวันทีไ่ปช าระเงินแล้ว 3 วันท าการ ให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครว่าการช าระเงนิส าเร็จหรือไม่ โดยเข้าเว็บไซต์ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการ
สมัครแล้วกรอกเลขประจ าตัวประชาชนให้ถูกต้อง ถ้าการช าระเงิน
เรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ สถานะจะแสดงว่า “ส าเร็จ” กรณีที่ยงัไม่ช าระ
เงิน สถานะจะแสดงวา่ “รอช าระเงิน”  

ขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะทราบเฉพาะสถานการณ์ช าระเงินเท่านั้น 
5.  พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
 

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
แสดงข้อมูลให้ผู้เข้าสอบทราบขอ้มูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และข้อมูล
การสอบของตนเอง เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx    
ให้ผู้สมัครด าเนินการกรอกเลขประจ าตัวประชาชนให้ถูกต้อง 
ผู้สมัครจะทราบข้อมลูเลขทีส่มัคร เลขที่นั่งสอบ และข้อมลูการสอบของตนเอง 

ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัครและช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาของก าหนดการรับสมัคร  

ซึ่งผู้สมัครต้องท าการสมัครใหม่ โดย login เขา้ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบยีนใหม่) แล้วยกเลิก 
การสมัครเดิม ท าตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง  

หากผู้สมัครได้ช าระเงนิค่าสมัครแล้ว ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม ่
ผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627 

  

7. การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
1. เลือกได้ 1 คณะ 
2. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 1 สาขาวิชา กรณีที่สาขาวิชานั้นเปิดรับทั้งโครงการปกติและโครงการ

สมทบพิเศษสามารถเลือกสูงสุด 2 สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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8. ค่าสมัครสอบ 
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นส าหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท  โดยมี

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)  
ทั้งนี้ผู้สมัครจะช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยน าในแจ้งการ

ช าระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบก าหนดวันที่ช าระเงินด้วย หากเลยก าหนดวันจะไม่สามารถช าระเงินค่าสมัครสอบได้  
 
 

9. เกณฑ์การพิจารณาส าหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได ้
เกณฑ์การพิจารณาส าหรับผู้ทีส่อบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก 
1. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลคะแนนการสอบประเมินความสามารถ 
3. ผลคะแนนสอบสัมภาษณ ์
4. Portfolio (เฉพาะคณะที่ก าหนด) 
5. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา และมีคุณวฒุิและคุณสมบัติ 

ทางการศึกษาของผูส้มัครตรงตามที่ระบไุว้ในแตล่ะสาขาวชิา 
 

10. การสอบสัมภาษณ์ สอบประเมินความสามารถและการส่งผลตรวจสุขภาพ 
 ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องสอบสัมภาษณ์ สอบประเมินความสามารถและส่งผลตรวจสุขภาพ ในวันเวลา 
และเป็นไปตามรูปแบบที่คณะก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์   
 
11. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคุณวุฒิและคุณสมบัตทิางการศึกษาของผูส้มัคร ตรงตามที่ระบไุว้ในแตล่ะ
สาขาวชิา 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มชีื่อเป็นนสิิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีก าหนดเวลาเรียนตามวนั และเวลา

ราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปดิ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท า

การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
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13. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จนกว่า

มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ให้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   

 

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน  

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม่ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 

เข้าสู่ระบบการช าระเงินนักศึกษาใหม่ 

น าใบช าระเงินไปจ่ายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

เข้าสู่ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

น าใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามวันเวลาท่ีคณะ/วิทยาลัย ก าหนด   
 

ส่งมอบเอกสารข้ึนทะเบียนท่ีกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ช้ัน 2 อาคาร TGGS 

ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
 


