
รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบท่ี 1 โควตา Portfolio 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลกัสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ และหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  มจพ. ประจําปการศึกษา 2566 

1. หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร * 

 หลักสูตร 5 ป   

สาขาวิชา 

จํานวนรับ
นักศึกษา 

รหัส
สาขา 
วิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร 
(ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผูสมัครที่ 

www.admission.kmutnb.ac.th) 
วุฒิ 
ม.6 

วุฒิ 
ปวช. 

หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)     
วิศวกรรมเคร่ืองกล (TM) 10 25 02101 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 
- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเคร่ืองกล 

สาขาเคร่ืองกล (มจพ.)/สาขาวชิาชางยนต/สาขาวิชา
ชางกลโรงงาน/สาขาวชิาชางเขียนแบบเคร่ืองกล/
สาขาวชิาชางซอมบํารุง/สาขาวชิาชางเชื่อมโลหะ 
สาขางานผลิตภัณฑ/สาขาวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน/
สาขาวชิาชางโลหะการ/สาขาวชิาชางกลโลหะ/
สาขาวชิาชางจักรกลหนัก/สาขาวิชาชางจิ๊กและ 
การทําเคร่ืองมือ/สาขาวิชาชางเคร่ืองจักรกล 
งานเกษตร/สาขาวชิาชางเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ/
สาขาวชิาชางทําแมพิมพ/สาขาวิชาชางอากาศยาน/
สาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.)     
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (TEE-Pow.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง 

และระบบควบคุม 
 

24 26 02107 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/
สาขาวชิาชางไฟฟา/สาขาวชิาชางไฟฟากําลัง/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (TEE-Elec.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

และโทรคมนาคม 
 

12 13 02108 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/
สาขาวชิาชางอิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาโทรคมนาคม/
สาขาวชิาเทคนิคคอมพิวเตอร/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)  
 

10 30 02109 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาการกอสราง
สาขาโยธา (มจพ.)/สาขาวชิาโยธา/สาขาวชิาชาง
กอสราง/สาขาวิชาชางสาํรวจ 
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หลักสูตร 4 ป 

สาขาวิชา 

จํานวนรับ
นักศึกษา 

รหัส
สาขา 
วิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร 
(ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผูสมัครที่ 

www.admission.kmutnb.ac.th) 
วุฒิ 
ม.6 

วุฒิ 
ปวช. 

หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)     
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)  
 

10 10 02102 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาเคร่ืองกล (มจพ.)/ 
สาขาวชิาชางยนต สาขางานยานยนต/สาขางาน
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม/สาขาวิชาชางกลโรงงาน/
สาขาวชิาชางทอและประสาน/สาขาวชิาชางเขียน
แบบเคร่ืองกล/สาขาวิชาชางซอมบํารุง/สาขาวชิาชาง
เชื่อมโลหะ/สาขาวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน/
สาขาวชิาชางโลหะ/สาขาวชิาโลหะการ/สาขาวชิาชาง
กลโลหะ/สาขาวชิาชางจักรกลหนัก/สาขาวิชาชางจิ๊ก
และทําเคร่ืองมือ/สาขาวิชาชางเคร่ืองจักรกลงาน
เกษตร/สาขาวิชาชางเคร่ืองจักรกลอัติโนมัติ/
สาขาวชิาชางทําแมพิมพ/สาขาวิชาชางอากาศยาน/
สาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต (TT) 10 25 02103 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเคร่ืองกล/ 
กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กลุมวิชาการตอเรือ/
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวทิยาศาสตร 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (CED) 
 

6 6 02111 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** /ศิลป - คํานวณ/ 
ศิลป - ภาษา 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/กลุมวิชาฐานวิทยาศาสตร สาขางาน 
เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส/สาขาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม กลุมวิชาศิลปกรรม 
สาขาวชิาคอมพิวเตอรกราฟก  

- ประเภทวิชาพณิชยการ กลุมวิชาพณิชยการ 
สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ กลุมวิชาฐาน
วิทยาศาสตร สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
สาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิศวกรรมไฟฟา (TE-Pow.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง 

และระบบควบคุม 
 

12 13 02105 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/
สาขาวชิาชางไฟฟา/สาขาวชิาชางไฟฟากําลัง/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส 
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หลักสูตร 4 ป (ตอ) 

สาขาวิชา 

จํานวนรับ
นักศึกษา 

รหัส
สาขา 
วิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร 
(ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผูสมัครที่ 

www.admission.kmutnb.ac.th) 
วุฒิ 
ม.6 

วุฒิ 
ปวช. 

หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)     
วิศวกรรมไฟฟา (TE-Elec.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

และโทรคมนาคม 
 

12 13 02106 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/
สาขาวชิาชางอิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาโทรคมนาคม/
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 

หลักสูตรเทียบโอน (3 ป)   (รับผูจบ ปวส.) *** 

สาขาวิชา 
จํานวน รหัส คุณวุฒิผูสมัคร ปวส. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผูสมัครที ่
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)    
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (TCT-R) รอบเชา 
 

30 02301 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร/
สาขาวชิาเทคนิคคอมพิวเตอร สาขางานเทคโนโลยี
ซอฟตแวร/สาขางานเทคโนลีการสื่อสาร/สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส/
สาขาวชิาชางไฟฟา/สาขาวชิาเทคนิควศิวกรรม
อากาศยาน/ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม/
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกสทั่วไป/สาขาวชิา
โทรคมนาคม/กลุมวิชาเมคคาทรอนิกส/กลุมวิชา
ฐานวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร/สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส
ฐานวิทยาศาสตร/สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
ฐานวิทยาศาสตร 

- อนุปริญญาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/
อนุปริญญาทางคอมพิวเตอร 

- ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ/สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั/สาขางานการจัดการ
เทคโนโลยีโลจิสติกส 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม กลุมวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิศวกรรมไฟฟา (TTE-Pow.-R) รอบเชา 
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง 

และระบบควบคุม 
 

25 02303 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาไฟฟา/สาขาวชิาไฟฟา
กําลัง/สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส/สาขาวชิาชาง
ไฟฟา/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
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หลักสูตรเทียบโอน (3 ป)   (รับผูจบ ปวส.) ***  

สาขาวิชา 
จํานวน รหัส คุณวุฒิผูสมัคร ปวส. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผูสมัครที ่
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)    
วิศวกรรมไฟฟา (TTE-Elec.-R) รอบเชา 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

และโทรคมนาคม 
 

25 02305 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส/สาขาวชิา
เทคโนโลยโีทรคมนาคม/สาขางานเทคโนโลยีการวัด
และการควบคุม/สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร/
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม/สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกสทั่วไป/สาขาวชิาเมคคาทรอนิกสและ
หุนยนต 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R)  
รอบเชา  

30 02311 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเคร่ืองกล 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต/
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/
สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล/สาขาวิชาเทคนคิ
อุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีการตอเรือ/
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไมทําลาย/สาขาวิชา 
ชางยนต/สาขาวิชาเทคนคิควบคุมและซอมบํารุง
ระบบขนสงทางราง/สาขาวิชาชางกลโรงงาน/
สาขาวชิาชางเชื่อมและโลหะแผน/สาขาวิชาชาง
โลหะ/สาขาวชิาเทคนิคการหลอ/สาขาวิชาเทคนิค
วิศวกรรมเหมืองแร 

 
หมายเหตุ * หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดรับสมัครของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
   ที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหวางการศึกษา 
   ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินคาบาํรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ  
   25,000.00 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบ 
 ** ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลว   
  ตองผานการเรียนรายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 ***  (R) หลักสูตรเทียบโอน (รอบเชา) เรียนวันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น.  
  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

2. คุณสมบัติของนักศึกษา   

 2.1 เปนนักศึกษาที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2565 

 2.2  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2564 ตองไมนอยกวา 2.25  

 2.3 มีความประพฤติดี โดยใหผูอํานวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเปนผูรับรอง 

3. วิธีการสมัครเขารวมโครงการ   

3.1 สมัครเขาศึกษาผานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน ที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

3.2 ชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณชิย ภายในวนัที่กําหนดไวในใบแจงการชาํระเงินคาสมัคร 

3.3 เลือกสมัครได 1 สาขาวิชา 

3.4 คาสมัครสอบ 400.00 บาท   คาธรรมเนียมธนาคาร 10.00 บาท 
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ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการดําเนินการ 

  ผูสมัครศึกษา/ตรวจสอบขอมูล 
      การรับนักศึกษา 
 

- Download และสบืคนขอมูลประกอบการรับสมัคร  

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

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

  ลงทะเบียน เพ่ือการสมัครผานระบบ 
      การรับนักศึกษาออนไลน 

กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูสมัคร

ลงทะเบียนไดเพียง 1 คร้ังเทานัน้) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  

ซึ่งในข้ันตอนนีผู้สมัครจะตอง 

 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถูกตอง  

 กําหนดรหัสผาน (ผูสมัครเปนผูกําหนด ควรกําหนดรหัสทีผู่สมัครจําไดงาย)  

 กรอกชื่อ – นามสกุล 

  เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

- กรอกขอมูลการสมัคร  และ 

- พิมพใบแจงการชําระเงินคาสมัคร 
 

เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ 

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

(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565) 

 ผูสมัครกรอกขอมูล  

 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก  

 พิมพใบแจงการชาํระเงนิ (ชําระเงินภายในวนัทีท่ี่กําหนด ซึ่งระบุอยูใน 

     ใบแจงการชําระเงิน) 

  ชําระเงิน 
 

ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงนิที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร 

ไทยพาณชิย ภายในวนัที่  ซึง่ไดระบุไวในใบแจงการชาํระเงนิคาสมัคร 

  ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร 
 

ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครวาการสมัครสาํเร็จหรือไม โดยเขา

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

หลังจากวันทีผู่สมัครไปชาํระเงนิแลว  3  วันทาํการ 

  พิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร ผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร โดยเขาสู 

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

เพ่ือนํามาใชเปนหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ และใชตดิตอ 

กับมหาวิทยาลัย   ไดตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

     ผูสมัครที่ไดทําการสมัคร  และชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

          กรณีที่ผูสมัครมีความประสงคสมัครใหม เนื่องจากตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวชิา/อันดับการเลือกสมัคร 
               สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร  โดย login  เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน                     
                  (ไมตองลงทะเบียนใหม)  แลวยกเลิกการสมัครเดิม  ทําตามข้ันตอนที่  และ  ใหมอีกคร้ัง  

 

4. วิธีการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

คัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ พรอมประเมินความสามารถทางวชิาการ 

 ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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5. กําหนดวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ และวันประกาศผลสอบ 

รายการ กําหนดการ รายละเอียด 

1. ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์  

   สอบสัมภาษณ 

วันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565  

เวลา 17.00 น. เปนตนไป 

- www.fte.kmutnb.ac.th   
 

2. สอบสัมภาษณ  

   พรอมประเมินความสามารถ 

   ทางวชิาการ   

วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

 เวลา 9.00 น. เปนตนไป 

- นําใบรับรองความประพฤต ิ

  จากผูอํานวยการโรงเรียน และใบรับรอง   

  แพทย สงภาควชิาในวันสัมภาษณ 
3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - www.fte.kmutnb.ac.th   

 เวลา 17.00 น. เปนตนไป  

4. ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาตอ มจพ.        

   โดยการ Clearing - house  

ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพนัธ 2566 
*เฉพาะผูสมัครหลักสูตร 4 – 5 ป 

- https://student.mytcas.com/ 
 

5. ประกาศรายชื่อผูยนืยันสิทธิ ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพนัธ 2566 - www.fte.kmutnb.ac.th   

6. ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ  
   คาธรรมเนียม 

- หลักสูตรเทียบโอน 
  ระหวางวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2565  
- หลักสูตร 4 - 5 ป  
  ระหวางวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ 2566 

- จํานวนเงิน  28,050.00 บาท  
  (ตามรายละเอียดแจงในประกาศผลการสอบ   
  คัดเลือก) 

 

6.  การติดตอกับภาควิชากรณีตองการขอมูลเพ่ิมเติม / สอบถามเกี่ยวกับการสอบ 

ภาควิชา/หนวยงาน เว็บไซต โทรศัพท E-mail 

ครุศาสตรเคร่ืองกล tm.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3207 / 3290  surawut.y@fte.kmutnb.ac.th 

ครุศาสตรไฟฟา te.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3302 / 3300  sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th 

ครุศาสตรโยธา ttc.fte.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3253 / 3247  ttc@fte.kmutnb.ac.th 

คอมพิวเตอรศึกษา ced.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3234 / 3240  thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th 

งานบริการการศึกษา fte.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3272 / 3226 rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th 

 

http://www.tc@kmitnb.ac.th/
http://www.te.kmitnb.ac.th/
http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.ced.kmitnb.ac.th/
http://www.do.fte.kmutnb.ac.th/

	รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio
	เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ. ประจำปีการศึกษา 2566


