
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เร่ือง  การรับสมัครเขาศึกษาโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผูเรียนดรีะดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) เขาศึกษาตอมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ประจําปการศึกษา 2565 
----------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  เปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาระดับปริญญาตรีตอเนื่อง/
เทียบโอน โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผูเรียนดรีะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565  

 

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร 
1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
   ในสาขาวชิาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิากําหนด 

 2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด 
 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ 
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    

      ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลยัโดยเครงครัด 
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผดิลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทาํ 

โดยประมาท 
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2564 

ดวยการ “ใหออก”  
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา 
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยักําหนด 

10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัตไิมเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่อยูกอนทาํการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตดัสทิธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนัน้ ๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเรียบรอยแลว 
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดมิไปเปนอยางอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทนัท ี
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3. สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 
3.1 สาขาวิชาที่เปดรับระดับปริญญาตรี 4 ป  

3.1.1. คณะวิศวกรรมศาสตร   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 

วิชา 

จํานวน 

รับ 

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*  

(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

01113 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.75 และ 
ผลการเรยีนในกลุมวิชาคณิตศาสตร ไมตํ่ากวา 3.85 
 

วิศวกรรมวัสดุ (MATE) * (เสรมิทักษะ

ภาษาอังกฤษ) 

01116 5 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/การกอสราง/การตอเรือ 
พิจารณารวมกับคะแนนทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑท่ีกําหนดอยางใดอยางหนึ ง ดังน้ี 
- TOEFL ≥ 550 หรือ 
- IELTS ≥ 4.5 หรือ 
- TOEIC ≥ 500 หรอื 
- K-StEP ≥ 55 

วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (I-IME)  

หลักสตูรนานาชาติ ** 

01117 5 

วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน 

(IEE) 

01118 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส (ทุกสาขาวิชา) 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ (InAE)* 

(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

01119 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/

อิเล็กทรอนิกส 
หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

 2. โครงการปกต ิอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
    * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  

                 ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
   **หลักสูตรนานาชาติ อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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3.1.2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี 

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
(TP)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

02102 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/ อิเล็กทรอนิกส/
กอสราง/การตอเรือ และกลุมวิชาอ่ืนๆ 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและ
หุนยนต (TT)* (เสรมิทักษะ
ภาษาอังกฤษ) 

02103 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
การ 
ตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมไฟฟา  
– วิศวกรรมระบบไฟฟากําลังและ
ระบบควบคมุ (TE – Pow.)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

02105 15 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
ไฟฟา/ อิเล็กทรอนิกส 
 

– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (TE – Elec.)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

02106 24 - - 

ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา  
 - วิศวกรรมระบบไฟฟากําลังและ
ระบบควบคมุ (TEE-Pow.) 

 
02107 

 
11 

 
- 

 
- 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
ไฟฟา/ อิเล็กทรอนิกส 

 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (TEE-Elec.) 

02108 12 - - 

หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

   2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

   3. หลกัสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
                 ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

 
 

3.1.3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี 

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและ
เครื่องมือ (TDET)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

03101 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา

เครื่องกล 

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 
(WdET)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

03102 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุมวิชาเครื่องกล/สาขางานตอเรอืโลหะ 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

    2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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3.1.3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี 

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล  (MDET)* (เสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ) 

    ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุมวิชาเครื่องกลหรือเทียบเทา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชา
เครื่องกล 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

   - แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 
(M) 

03103 10 - - 

   - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ
เครื่องกล (D) 

03113 15 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ 
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
(AmET)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

03104 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาชางยนต สาขางาน
ยานยนต สาขางานเครื่องกลเกษตร 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็น
และการปรับอากาศ   (RAET)* (เสรมิ
ทักษะภาษาอังกฤษ) 

03105 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  
(MtET)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

03106 13 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ ชาง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร  
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและ
อุตสาหกรรมยาง (PoET) *  (เสรมิ
ทักษะภาษาอังกฤษ) 

03107 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ 
เกษตรกรรม/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส *  
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

     

- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 03109 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
กลุมวิชาการกอสราง/ กลุมวิชาชาง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบ
อัตโนมัติ [EnET(I)] 

03116 10 - - 

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน [EnET(B)] 

03117 5 - - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
(InET)* (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ)  

     

- แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ
และการผลิต (P) 

03110 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ 
การกอสราง 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการ
ผลิต (M) 

03120 10 - - 

หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

    2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.3.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี 

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 
(ACET) 

03118 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา

เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/

ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร  

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

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

03112 10 - - ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ/กลุมวิชาศิลปกรรม สาขางาน
คอมพิวเตอรกราฟฟก/ กลุมวิชา 
พณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/
สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 

หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

    2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

    3. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.4.  คณะวิทยาศาสตรประยุกต   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวช. 

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

สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร 
คณิตศาสตรประยุกต (MA)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

04101 5 04201 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/โยธา (มจพ.) 
- ตองมีคะแนนเฉลีย่สะสม ไมนอยกวา 2.50 

เทคโนโลยีชีวภาพ (BT)* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 04104 2 04204 3 ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร/
สาขาเกษตรและเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตรฐานวิทยาศาสตร/สาขาเคมีสิ่งทอ 
- ตองผานการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (MC)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
 

04114 5 04214 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/โยธา (มจพ.) 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดสูงสุด 2 อันดับ ตองเปนสาขาวิชาเดียวกันเทานั้น (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ และหรือ  

      โครงการสมทบพิเศษ ไมเกิน 1 อันดับ ) 

              2. *หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

      ตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  

      โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ  

  

  
 
3.1.5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วิทยาศาสตรการอาหารและการจดัการ (FSM) 05101 20 ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ 
สาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ (IPD) 05102 20 

หมายเหตุ   1. ผูสมัครสามารถเลอืกสมัครได 1 อันดับ 
   2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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3.1.6. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวช. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 06101 10 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/

อิเล็กทรอนิกส/ ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภทวิชา
พณิชยการ กลุมวิชาพณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลย ี
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและ
บริหารงานกอสราง (CA) 

06104 40 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ศลิปกรรม /สาขาวิชา
เกษตรและเทคโนโลยี /สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
(MM) 

06106 40 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ 
(IEM)* (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

06102 10 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/
อุตสาหกรรมสิ่งทอ/สาขาวิชาการจัดการดาน 
ความปลอดภัย/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE) 06103 40 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 

วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย 
(INE)* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

06105 10 ปวช. ประเภทวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 
หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

 2. โครงการปกต ิอัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

  3. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยกวา 
     รอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร อัตราคาบํารงุการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
     ไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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3.1.7. คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวช. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 

   ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

ออกแบบภายใน (Int.D)* 
(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

11101 5 ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชากอสราง/
ศิลปกรรม 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

- พิจารณา Portfolio รวมดวย 

ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 
(CI.D)*** 

11102 10 ปวช. ทุกประเภทวิชา 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภณัฑ 
(Aap.D)*  (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

11103 5 ปวช. ทุกประเภทวิชา  

- พิจารณา Portfolio (Drawing, Sketch, Product) 

   ระดับปริญญาตรี 4 ป  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนา
ธุรกิจ(IDMB) ** (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

11105 5 ปวช. ทุกประเภทวิชา  

- พิจารณา Portfolio ทางดานงานออกแบบ 

ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สถาปตยกรรม (Arch.) **** 
 

11104 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาการกอสราง 
- พิจารณา Portfolio รวมดวย 

หมายเหตุ   1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

  2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน 

    หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

   ** หลักสูตรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน 

    หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
  3. *** สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  

  ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

    4. **** สถาปตยกรรม อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

 

3.1.8.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวช. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต (MAet)    

- แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12103 10 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต 12104 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลติ (MPet)    

- แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร 12106 5 ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล 
(มจพ.)  
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 

- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ 12107 5 

หมายเหตุ   1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

  2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.9. คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผูสมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี 

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ (คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตระยอง 

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ

สิ่งแวดลอม (ICPE) 

13101 15 13201 15 ปวช. ชางอุตสาหกรรม กลุมวิชา

เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/

สาขาวิชาโยธา (มจพ.)/ สาขาวิชา

ผลิตภณัฑยาง/สาขาวิชา

อุตสาหกรรมยาง 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ไมนอยกวา 2.00  

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) 13102 15 13202 15 ปวช. ชางอุตสาหกรรมกลุมวิชา

เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไมนอยกวา 2.00 

วิทยาการขอมูลและการคํานวณเชิงธุรกิจ

และอุตสาหกรรม (DSCBI) 

13103 40 13203 20 ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม/

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร/ประเภทวิชาพาณิชยการ 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ    1. . ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดสูงสุด 2 อันดับ ตองเปนสาขาวิชาเดียวกันเทานั้น (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ และหรือ  

      โครงการสมทบพิเศษ ไมเกิน 1 อันดับ ) 

    2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ      

          29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

 
3.1.10.  คณะบริหารธุรกิจ   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom) 14101 20 ปวช. ทุกประเภทวชิา 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.00 

การบัญชี (BAcc) 14102 40 ปวช. ทุกประเภทวชิา 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.00 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส 
(BIBLA) 

14103 80 ปวช. ทุกประเภทวชิา 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.00 

 

หมายเหตุ   1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

   2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.11.     คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวช.  

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
การจัดการทองเท่ียวและโรงแรม (TH)     17101 40 ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ/คหกรรม/อุตสาหกรรม

ทองเท่ียว  
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 
- พิจารณา Portfolio รวมดวย 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา 
(IBT) 

17102 40 ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ /สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 
- พิจารณา Portfolio รวมดวย 

หมายเหตุ 1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

 2. โครงการปกต ิอัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

 

3.2 ระดับปริญญาตรีตอเน่ือง 2-3 ป/เทียบโอน 2-3 ป  
3.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร   จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิท่ี http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ (InAE-R)* 

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

01301 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

หมายเหตุ   1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 

  2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารงุการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

 

 

   3.2.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมไฟฟา* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 (TTE - Elec. - R)* 

02306 28 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R)* 

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

02311 20 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

หมายเหตุ   1. ผูสมัครสามารถเลอืกสมัครได 1 อันดับ 
    2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – R) เปนหลักสูตรท่ีเรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร  
    เวลา 8.00 – 16.00 น.) เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
      3.*หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวน 
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3.2.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีตอเนื่อง  2 - 3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีการเช่ือม (WDT - R)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

03301 5 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

สาขาเครื่องกล/ สาขาเทคนิคโลหะ/ อุตสาหกรรม

การตอเรือ/ เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม/ 

เทคนิคการเช่ือมโลหะ/ เทคนิคงานทอ

อุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถ

โดยสาร/ เทคนิคซอมตัวถังสีและสีรถยนต/  

ชางยนต/ ชางกลโรงงาน 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

เทคโนโลยีการเช่ือม (WDT - T)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

03302 5 - - 

เทคโนโลยีเครื่องกล* (เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ)  

    ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

สาขาเครื่องกล/ สาขาเทคนิคโลหะ/ อุตสาหกรรม

การตอเรือ/ เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม/ 

เทคนิคการเช่ือมโลหะ/ เทคนิคงานทอ

อุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถ

โดยสาร/ เทคนิคซอมตัวถึงสีและสีรถยนต/  

ชางยนต/ ชางกลโรงงาน 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 

 - ออกแบบเครื่องกล (MDT - T)* 03304 10 - - 

 - ออกแบบแมพิมพ (TDT - T)* 03305 5 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา

เครื่องกล/อนุปริญญาทางชางอุตสาหกรรม 

- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 
 - ผลิตช้ินสวนอากาศยาน (AcT-T)* 03328 5 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา

เครื่องกล/ชางอุตสาหกรรม/แมพิมพ/ สาขาวิชา

ชางอากาศยาน 
หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 
   2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – R) เปนหลักสูตรท่ีเรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – T) เปนหลักสูตรท่ีเรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น.  
   และวันเสาร  เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   4. ผูสมัครตองมีผลการเรียนรวมเฉล่ีตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไมนอยกวา 2.50 
   5. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต 
   ตลอดหลักสูตรอัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.2.3  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีตอเนื่อง  2 - 3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส*  
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  
 - เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT - R)* 

 
 

03312 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

 - โทรคมนาคม (ETT - R)* 03314 5 - - 
 - คอมพิวเตอร (ECT - R)* 03316 5 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/

อิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT – 
R)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

03320 15 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

    
 

- เทคโนโลยีการจัดการการผลติยาน
ยนต (AmT-R)* 

03308 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ 

- เทคโนโลยีการจัดการการผลติ 
ยานยนต (AmT-T)* 

03309 10 - - 

- เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R)* 03306 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ 

- เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-T)* 03307 10 - - 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและ
เครื่องมือ      
(TDET - 2R)* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

03118 15 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา

เครื่องกล และอนุปริญญาทางชางอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล* (เสรมิทักษะ
ภาษาอังกฤษ)  
- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 
(MDET(M)-2R* 

 
 
 

03321 

 
 
 

10 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา

เครื่องกล 

- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
เครื่องจักรกล (MDET(D)-2R* 

03322 20 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ อนุปริญญาสาขาวิชาทางชาง
อุตสาหกรรม/ทางวิทยาศาสตร 

หมายเหตุ  1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 
   2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – R) เปนหลักสูตรท่ีเรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – T) เปนหลักสูตรท่ีเรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น.  
   และวันเสาร  เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   4. ผูสมัครตองมีผลการเรียนรวมเฉล่ีตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไมนอยกวา 2.50 
   5. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต 
   ตลอดหลักสูตรอัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.2.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็น
และการปรับอากาศ (RAET-2R)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

03325 5 - - 

ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา

เครื่องกล สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็น
และการปรับอากาศ (RAET-2T)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

03327 2 - - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
(AmET-2R)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

03326 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
เครื่องกล/ สาขางานยานยนต/ เครื่องกล
อุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครือ่งกลเกษตร/ 
ตัวถังและสรีถยนต/ สาขาวิชาเครือ่งมือกลและ
ซอมบํารุง/ สาขางานเครื่องมือกล/ ซอมบํารุง
เครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล/ ช้ินสวน
เครื่องจักรกลเกษตร 

หมายเหตุ   1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 
   2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – R) เปนหลักสูตรท่ีเรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – T) เปนหลักสูตรท่ีเรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น.  
   และวันเสาร  เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   4. ผูสมัครตองมีผลการเรียนรวมเฉล่ีตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไมนอยกวา 2.50 
   5. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต 
   ตลอดหลักสูตรอัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.2.4 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI-R) 06301 20 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/อนุปริญญาท่ีกําหนด/
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส/
คอมพิวเตอรกราฟฟก และ ผูสมัครตองไดศึกษาวิชา
พ้ืนฐาน ทางดานคอมพิวเตอร 

การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R)  06303 20 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ อนุปริญญาท่ีกําหนด  
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET-R) 06304 40 ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ 
อนุปริญญาท่ีกําหนด 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุร ี

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT-R) 06306 40 ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม อนุปริญญา
ทางชางอุตสาหกรรม/ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุร ี

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบรหิารงานกอสราง 

(CDM-R) 

06302 40 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/อนุปริญญาทางชาง
กอสราง/ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ/เทคโนโลยีภมูิทัศน/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INET-R)* 
(หลักสูตรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 

06305 20 ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชา ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส หรือสาชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

หมายเหตุ 1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 
 2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

 3. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต 
 ตลอดหลักสตูรอัตราคาบํารุงการศกึษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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3.2.5 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบรีุ 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBTT-R) 17301 40 ปวส. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนสง หรืออนุปรญิญาทางคอมพิวเตอร 
(สายพณิชยการ) 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.50 
- พิจารณา Portfolio รวมดวย 

การจัดการทองเท่ียวและโรงแรม (THT-R) 17302 40 

หมายเหตุ 1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 อันดับ 
  2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 
 

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 
รายการ กําหนดการ สถานที่ดําเนินการ 

1. Download ระเบียบการรับสมัครและสมคัร
ทางอินเทอรเน็ต 

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง  
วันที่ 28 เมษายน 2565 

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

2. ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 http://www.admission.kmutnb.ac.th 
3. สอบสัมภาษณ/ทดสอบ  วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 

(ดูประกาศคณะอีกคร้ัง) 

-  สอบสัมภาษณ คณะ/วิทยาลยั ที่มี
รายชื่อสอบสัมภาษณ 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ

สัมภาษณ 

5. ชําระเงิน  วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565 http://newstudent.kmutnb.ac.th/ 
Student/StudentLogin.aspx 

หมายเหตุ กําหนดการข้ึนทะเบยีนนักศึกษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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5. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครผานระบบ

การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามข้ันตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ

ในการสมัคร 

 
ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 

1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล 
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ 
รับสมัคร  

ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให
เขาใจโดยดําเนินการดังนี ้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสบืคนขอมูลประกอบการ 
รับสมัครไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เลือกโครงการ
คัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผูเรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) เขาศึกษาตอ มจพ.  

2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน 

เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 
(ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2565) 

2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูสมัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 คร้ังเทานัน้) ที่ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th  ซึ่งในข้ันตอนนี้ผูสมัครจะตอง 
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถูกตอง  
 กําหนดรหสัผาน (ผูสมคัรเปนผูกําหนด ควรกําหนดรหสัท่ีผูสมัครจําไดงาย)  

  กรอกช่ือ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนาชื่อ) 
2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
เขาศึกษา 

 เลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผูเรียนดีระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู 
(ปวส.) เขาศึกษาตอ มจพ. (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่  
28 เมษายน 2565) 

2.3 กรอกขอมูลการสมัคร     
 

 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน 
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก  

2.4 พิมพใบแจงการชาํระเงิน 
คาสมัคร 

 พิมพใบแจงการชาํระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงนิภายในวนัที่ทีกํ่าหนด  
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชาํระเงนิ) 

3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร 
 

ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงนิที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา  ภายในวันที่ที่ระบไุวในใบแจงการชําระเงิน 
คาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเมือ่ผูสมัครชาํระเงนิตามกําหนดเวลาในใบแจงการ
ชําระเงินคาสมัคร   
 หากผูสมคัรไมไดชาํระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชาํระ
เงินคาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ 
login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิก
การสมัครเดิม ทาํตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 
ใหมอีกคร้ัง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร 
และจะเรียกรองสทิธใิด ๆ  จากมหาวิทยาลัยไมได  
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ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 

หลังจากวันทีไ่ปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครวาการชําระเงนิสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต 
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนตูรวจสอบสถานะการ
สมัครแลวกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชาํระเงิน
เรียบรอยไมมีปญหาใดๆ สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยงัไมชาํระ
เงิน สถานะจะแสดงวา “รอชําระเงิน”  

ขั้นตอนน้ีผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานการณชําระเงินเทาน้ัน 
 

5.  พิมพใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร 
 

ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ใหผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร  
เพื่อแสดงขอมูลใหผูเขาสอบทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และ
ขอมูลการสอบของตนเอง เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่ 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx    
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง 
ผูสมัครจะทราบขอมลูเลขท่ีสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ และขอมลูการสอบของตนเอง 

 
ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชาํระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร  

ซึ่งผูสมัครตองทาํการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบยีนใหม)  
แลวยกเลิกการสมัครเดิม ทาํตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถงึ ขอ 2.3 และขัน้ตอนที่ 3 ใหมอีกคร้ัง  

หากผูสมัครไดชาํระเงนิคาสมัครแลว ตองชาํระเงินคาสมัครใหม 
กรณีผูสมัครเกิดขอสงสัย หรือขอขัดของในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ  

ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627 
  
6. การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร 

ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 คณะ และเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาได 1 อันดับ ยกเวน 
 • คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรประยุกต ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดสูงสุด 2 อันดับ 
ตองเปนสาขาวิชาเดียวกันเทาน้ัน (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ และหรือโครงการสมทบพิเศษ ไมเกิน 1 อันดับ ) ทั้งนี้
ผูสมัครตองตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัครใหตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา 

 

7. คาสมัครสอบ 
คาสมัครสอบเร่ิมตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท  โดยมี

คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)  
ทั้งนี้ ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา โดยนําใบแจงการ

ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได 
 

8. วิธีการคัดเลือก 
วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) Portfolio และอ่ืน ๆ 

ตามที่คณะกําหนด 
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9. เกณฑการพิจารณาสําหรับผูที่สอบคัดเลือกได 
เกณฑการพิจารณาสาํหรับผูทีส่อบคัดเลือกได จะพิจารณาจาก 
1. ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) 
3. Portfolio 
4. ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร เปนผูสําเร็จการศึกษา และมีคุณวฒุิและคุณสมบัต ิ

ทางการศึกษาของผูสมัครตรงตามที่ระบไุวในแตละสาขาวชิา 
 
10. การสอบสัมภาษณประเมินความสามารถ และสงผลตรวจสุขภาพ 
 ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองสอบสัมภาษณ/ สอบประเมินความสามารถและสงผลตรวจสุขภาพ  
ในวัน เวลาและเปนไปตามรูปแบบที่คณะกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  

 
11. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

1. เปนผูสาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร ตรงตามที่ระบไุวในแตละสาขาวชิา 

2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมชีื่อเปนนสิิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวนั และเวลา

ราชการ (ยกเวนมหาวทิยาลัยเปด) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี ้  
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามที่ระบุไวอยูกอนทํา

การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังน้ัน ๆ  และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันท ี
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12. การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา

มหาวิทยาลัยจะข้ึนทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์   

 

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม  ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาท่ี http://acdserv.kmutnb.ac.th 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม มีดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  3  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 
 

 
(ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี) 

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 

เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม 

 

นําใบชําระเงินไปจายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

เขาสูระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

 

เขาสูระบบรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน   

 

เขาสูระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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