ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในโครงการรับตรง สําหรับผูมีวฒ
ุ ิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป ประจําปการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
----------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป ในโครงการรับตรงสําหรับผูมีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป
ประจําปการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยผูสมัครตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และหรือมีผลคะแนนสอบความถนัดทั่วไป
(General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic
Aptitude Test หรือ PAT) และหรือผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ครบทุกวิชาที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนด (ตรวจสอบจากตาราง
สาขาวิชาที่เปดรับ)
ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ตองมีอายุไมเกิน 2 ป (นับจากวันที่สอบ)
► ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2564 (20 – 23 มีนาคม 2564) และหรือ
► ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2565 (12 – 15 มีนาคม 2565)
และวิชาสามัญมีอายุไมเกิน 1 ป (นับจากวันที่สอบ)
มหาวิทยาลัยจะยึดความถูกตองของผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) และจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในโปรแกรมหรือสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และ
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนด และหรือ
3. มีคะแนนครบถวนทุกวิชาที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนดในการพิจารณา
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2564
ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัตไิ มเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ อยูกอนทําการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที

2
3. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
(เลือกสมัครได 1 คณะ และ 1 สาขาวิชาเทานั้น หากสาขาวิชาใดเปดรับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ สามารถเลือกสาขาวิชานั้นไดทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบ
พิเศษ)
3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

วิศวกรรมวัสดุ (MATE) **
หมายเหตุ

01116

10

-

-

คณิศาสตร 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

ฟสิกส

เคมี

X

X

X

X

วุฒิผูสมัคร
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ภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมขนถายวัสดุ (MHE)
20
01114

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
29
39
49 59
71 72 73

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

1. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา โครงการปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาทไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
3. *** หลักสูตรนานาชาติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ (MHE) กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในการพิจารณาแตละวิชา ดังนี้
- วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 15%
- วิชา 39 คณิตศาสตร 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) 35%
- วิชา 49 ฟสิกส 35%
- วิชา 59 เคมี 15%

3

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรครุศาสตรอตุ สาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมการผลิตและ
5
02102
อุตสาหการ (TP)**
วิศวกรรมไฟฟา
- วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง
(TE-Pow.)**
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (TE – Elec.)**
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (CED)**

หมายเหตุ

02105

5

02106

5

-

-

02111

7

-

-

วุฒิผูสมัคร
75

ความถนัดทางวิชาชีพครู

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71 72 73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
จํานวน
รหัส
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
จํานวน
รหัส
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.75
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.50
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* หรือ กลุม
สาระการเรียนรูทางดานพละ - ภาษาอังกฤษ หรือ
เทียบเทา
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.50

1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

4

ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟาและ
การศึกษา***
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 02108
8
และโทรคมนาคม
(TEE-Elec.)
วิศวกรรมโยธาและ
การศึกษา (CEE)**
หมายเหตุ

02109

7

-

-

วุฒิผูสมัคร
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ความถนัดทางวิชาชีพครู

GAT
85

วิชาที่ใชพจิ ารณา
PAT
71 72 73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.50
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.00

1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. *** อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

5

04103

20

-

-

x

สถิติประยุกต (AS)**

04112

20

-

-

x

x

x

สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)**

04113

15

-

-

x

x

x

คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร
(MC)**

04114

20

04214

20

x

x

x

วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิง 04119
สถิติ (SDA)**

15

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

วุฒิผูสมัคร
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เคมี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(AT)**

ฟสิกส

x

คณิศาสตร 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
04101
20
04201
20
x
x
คณิตศาสตรประยุกต (MA)**

ภาษาอังกฤษ

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
71 72 73 29 39 49 59

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.3 คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. สมัครไดสูงสุด 2 อันดับในสาขาวิชาเดียวกันเทานั้น (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ โครงการสมทบพิเศษไมเกิน 1 อันดับ)

6

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
04205
40
x
(ET)***
(จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
บางรายวิชา และบางสวนของรายวิชา)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร 04106
30
04206
30
x
(FT)**

วุฒิผูสมัคร
69

ชีววิทยา

เคมี

ฟสิกส

คณิศาสตร 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

ภาษาอังกฤษ

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
71 72 73 29 39 49 59

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.3 คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. สมัครไดสูงสุด 2 อันดับในสาขาวิชาเดียวกันเทานั้น (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ โครงการสมทบพิเศษไมเกิน 1 อันดับ)

7

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรการอาหารและการ
05101
40
จัดการ (FSM)

วุฒิผูสมัคร
76
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

ความถนัดทาง
สถาปตยกรรมศาสตร

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71 72 73 74
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

-

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (IPD)

05102

20

-

-

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

วิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ (FSN)

05103

40

-

-

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

หมายเหตุ

1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

8
วิชาที่ใชพิจารณา
GAT
PAT
85
71
72

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)***
06101
10
-

x

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง 06104
20
x
(CA)***
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
06106
20
x
(MM)***
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) **
06105
10
x
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM)**

06102

20

-

-

x

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)***

06103

20

-

-

x

วุฒิผูสมัคร
73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.5 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
หรือคณิตศาสตร-ศิลปศาสตร
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
หรือคณิตศาสตร-ศิลปศาสตร

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรอัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. *** อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

9
วิชาที่ใชพิจารณา
GAT
PAT
85
71
72

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
20
ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส (Ci.D) *** 11102
ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ (Aap.D)**
หมายเหตุ

11103

20

-

-

วุฒิผูสมัคร
73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.6 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.50
ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- พิจารณา Portfolio

1. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
3. *** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

10
วิชาที่ใชพิจารณา
GAT
PAT
85
71
72

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
13101
60
13201
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม
(ICPE)

วุฒิผูสมัคร
73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.7 คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.00
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
13102
60
13202
60
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.00
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
13103
40
13203
20
วิทยาการขอมูลและการคํานวณเชิงธุรกิจและ
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*/
อุตสาหกรรม (DSCBI)
วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร/ศิลป-คํานวณ
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.00
หมายเหตุ
1. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
3. สมัครไดสูงสุด 2 อันดับในสาขาวิชาเดียวกันเทานั้น (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ โครงการสมทบพิเศษไมเกิน 1 อันดับ)
60
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วิชาที่ใชพิจารณา
GAT
PAT
85
71
72

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
14101
15
คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom)
14102
20
การบัญชี (BAcc)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส (BIBLA)
14103
40
หมายเหตุ โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

วุฒิผูสมัคร
73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.8 คณะบริหารธุรกิจ

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

12

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การจัดการทองเที่ยว
17101
40
และการโรงแรม (TH)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การคา (IBT)
หมายเหตุ

17102

40

-

-

โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

ความถนัดทาง
สถาปตยกรรมศาสตร

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71 72 73 74 76
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ความถนัดทางคณิตศาสตร

3.9 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- พิจารณา Portfolio
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รหัสวิชา
09
19
29
39
49
59
69
89
99

รหัสและวิชาที่ใชในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ
วิชาสอบ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร 2
วิทยาศาสตรทั่วไป

รหัสและวิชาที่ใชในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT/PAT
การสอบ GAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
การสอบ PAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
85 GAT
ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1
ความถนัดทางคณิตศาสตร
72 PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร
73 PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
74 PAT 4
ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
75 PAT 5
ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
รายการ
1. ดาวนโหลดระเบียบการรับสมัคร และสมัครทาง
อินเทอรเน็ต
2. ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ

กําหนดการ
วันที่ 7 มิถุนายน ถึง
วันที่ 11 มิถุนายน 2565
วันที่ 13 มิถุนายน 2565

3. สอบสัมภาษณ/ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

- เว็บไซตคณะ/วิทยาลัย ทีส่ มัคร
- http://www.admission.kmutnb.ac.th
- สอบสัมภาษณ ใหตรวจสอบจากประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
- ประกาศผลสอบคัดเลือกทีเ่ ว็บไซต คณะ/
วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ
- http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 https://student.mytcas.com
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 - เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
สัมภาษณ
- http://www.admission.kmutnb.ac.th
วันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2565 http://newstudent.kmutnb.ac.th/
Student/StudentLogin.aspx
กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก

4. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
5. ประกาศรายชื่อผูยนื ยันสิทธิ์
ที่มีสิทธิ์เขาศึกษา
6. ชําระเงิน

สถานที่ดําเนินการ
http://www.admission.kmutnb.ac.th
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5. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน
ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผานระบบ
การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ
ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ
รับสมัคร
2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน

2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
เขาศึกษา
2.3 กรอกขอมูลการสมัคร
2.4 พิมพใบแจงการชําระเงิน
คาสมัคร

วิธีการดําเนินการ
ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครใหเขาใจ
โดยดําเนินการดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัคร
ไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการรับตรง
สําหรับผูมีวฒ
ุ ิ ม.6 รอบที่ 2
เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส มัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้งเทานัน้ ) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ซึ่งในขั้นตอนนีผ้ ูสมัครจะตอง
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส มัคร 13 หลัก ใหถูกตอง
 กําหนดรหัสผาน (ผูสมัครเปนผูกําหนด ควรกําหนดรหัสที่ผูสมัครจําไดงาย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนาชื่อ)
 เลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สําหรับผูมีวฒ
ุ ิ ม.6
 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก
 พิมพใบแจงการชําระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงินภายในวันที่ทกี่ ําหนด
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชําระเงิน)

3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย ไดทุกสาขา ภายในวันทีท่ ี่ระบุไวในใบแจงการชําระเงินคาสมัคร การสมัคร
จะสมบูรณเมื่อผูส มัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจงการชําระเงินคาสมัคร
 หากผูสมัครไมไดชาํ ระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชําระเงิน
คาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login
เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม
ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอกี ครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะเรียกรอง
สิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไมได
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หลังจากวันทีไ่ ปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครวาการชําระเงินสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัครแลว
กรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชําระเงินเรียบรอยไมมีปญหา
ใด ๆ สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยังไมชาํ ระเงิน สถานะจะแสดงวา
“รอชําระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานะการชําระเงินเทานั้น
มีตอ
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ขั้นตอนการสมัคร
5. พิมพใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร

วิธีการดําเนินการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565
เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ และใชติดตอกับมหาวิทยาลัย
เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง
ผูสมัครจะทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีทตี่ อ งการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิก
การสมัครเดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.3 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอีกครั้ง
หากผูสมัครไดชาํ ระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม
ผูสมัครเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627
ผู ส มั ค รเข าศึ กษาต องกรอกข อมู ลที่ ถู กต อง และปฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอนการสมั ค รผ านระบบการรั บ นั กศึ กษาออนไลน
ใหครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกขอมูลที่เปนเท็จ ผูสมัครอาจเสียสิทธิ์
ในการสมัคร และสอบคัดเลือก แมจะไดขึ้นทะเบียนเป นนั กศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแล ว จะถูกถอนสภาพจากการเป น
นักศึกษาทันที
6. การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร
1. เลือกสมัครได 1 คณะ 1 สาขาวิชา
2. กรณีที่สาขาวิชาใดเปดรับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ สามารถเลือกสมัครสาขาวิชานั้นไดสูงสุด 2 อันดับ
คือ สาขาวิชาในโครงการปกติ 1 สาขาวิชา และหรือ สาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษ 1 สาขาวิชา
7. คาสมัครสอบ
คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท โดยมี
คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)
ทั้งนี้ ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา โดยนําใบแจงการ
ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได
8. เกณฑการพิจารณาสําหรับผูที่สอบคัดเลือกได
เกณฑการพิจารณาสําหรับผูทสี่ อบคัดเลือกได จะพิจารณาจาก
1. การสอบสัมภาษณ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. Portfolio (เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่กําหนด)
4. ผลคะแนนการสอบตามที่สาขาวิชากําหนด ที่ระบุไวในแตละสาขาวิชาที่สมัคร (ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุก
วิชาที่สาขาวิชากําหนดสําหรับการพิจารณาในแตละสาขาวิชา) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยึดความถูกตองของผลคะแนนสอบ
ของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.)
5. ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูส มัคร เปนผูส ําเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผูส มัครตรงตามที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
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9. การสอบสัมภาษณ สอบประเมินความสามารถและการสงผลตรวจสุขภาพ
ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองสอบสัมภาษณ สอบประเมินความสามารถและสงผลตรวจสุขภาพ ในวันเวลา
และเปนไปตามรูปแบบที่คณะกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
10. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. เปนผูสาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร ตรงตามที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมชี ื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาํ หนดเวลาเรียนตามวัน และเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
11. การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผู ส อบคั ด เลื อ กได แ ล ว ยั ง ไม ถื อ เป น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ จนกว า
มหาวิ ท ยาลั ย จะขึ้ น ทะเบี ย นผู ส มั ค รเป น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย การขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั กศึ กษา ผู ส อบคั ด เลื อกได ต อง
รายงานตัว/ปฐมนิ เทศ ณ สถานที่ที่ มหาวิท ยาลัยกําหนดไวในประกาศผลสอบคัด เลื อก ชําระเงิน คาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม มีดังนี้
เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม

นําใบชําระเงินไปจายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด

เขาสูระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

เขาสูระบบรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน

เขาสูระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
(ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

