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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม

การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอโดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2566
สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต)

 ม. 3 เขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน
ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ม.6/ปวช. เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป
• คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
• คณะวิศวกรรมศาสตร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• คณะวิทยาศาสตรประยุกต
• คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
(มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
• คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
 ปวส.
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน
• คณะวิศวกรรมศาสตร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
(มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
* เลือกสมัครได 1 คณะเทานั้น

รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

2

เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน
ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566
โดยวิธีพิเศษ สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต)

-----------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมั น ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึ กษา 2566 โดย
วิธีพิเศษ สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชี พ เตรี ยมวิศ วกรรมศาสตร ไทย-เยอรมั น ฐานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเตรีย มวิศวกรรมเครื่องกล สาขา
เตรียมวิศวกรรมโยธา และสาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ระดับปริญญาตรี 4 ป
รับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เขาศึกษาในคณะ/วิทยาลัย ดังนี้
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
3. ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2-3 ป/เทียบโอน 2-3 ป
รับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา เขาศึกษาใน
คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ใหถือปฏิบัติและเปนไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอโดยวิธีพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2566 สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) ที่แนบตอทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

3
 ขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะรับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายทีม่ ีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) เขาศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน
ในเวลาราชการ ใช เวลาเรียน 3 ป ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม จั ด
การศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
2. ระดับปริญญาตรี 4 ป
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
3. ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 – 3 ป/เทียบโอน 2-3 ป
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
โดยคณะ/วิทยาลัย จะยึดถื อใบประกาศนี ยบั ตรที่ ได จากการแขงขั นหุนยนต และคะแนน GPAX ที่ สะสมมาตลอด
จากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ในการสมัครเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร
ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ
สมัครเขาศึกษาระดับปริญ ญาตรี 4 ป/5 ป และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัครเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน เปนเกณฑในการคัดเลือก แมวามาตรฐานการประเมินผลของแตละสถานศึกษาจะมีความแตกตาง
กันมากก็ตาม เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีความสนใจในเทคโนโลยีหุนยนต มีความประพฤติดี มีความ
ขยัน และความมุงมั่นพากเพียร มีรายละเอียดการรับนักศึกษา ดังนี้
 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
รายการ

กําหนดการ

1. Download ระเบียบการรับสมัคร
และสมัครทางอินเทอรเน็ต
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
วันที่ 20 ธันวาคม 2565

3. สอบสัมภาษณ/นําเสนอผลงาน และ
สงผลตรวจสุขภาพ
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ 24 ธันวาคม 2565

รูปแบบเปนไปตามประกาศของคณะ

วันที่ 9 มกราคม 2566

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

5. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
(เฉพาะผูสมัครระดับปริญญาตรี 4-5 ป)
6. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ทมี่ ีสิทธิ์
เขาศึกษา
7. ชําระเงินคาธรรมเนียมและ
คาบํารุงการศึกษา

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2566

https://student.mytcas.com

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2566

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

8. รายงานตัว ปฐมนิเทศ
หมายเหตุ

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

ปวช. และ ปริญญาตรีตอเนื่อง/ https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newstureg
is/student/studentlogin.aspx
เทียบโอน
15-25 มกราคม 2566
ปริญญาตรี 4/5 ป
15-28 กุมภาพันธ 2566
ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง

* ผูสอบคัดเลือกได หากไมชําระเงินและรายงานตัว ตามวันที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์

4
 คุณวุฒิ/คุณสมบัติของผูสมัครและหลักเกณฑการพิจารณา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) (ไมรับสอบเทียบ ม.3) โดยมีคะแนน
ตามที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
1.1 เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลวผูที่จะเขาศึกษาตอจะตองมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) ไมต่ํากวา 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 –
ม.3 ไมต่ํากวา 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูต รการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เทานั้น
1.2 กรณี ผู สมั ครคุ ณ สมบั ติ ไม เป นไปตามข อ 1 ต องมี คุ ณ สมบั ติ ดั งนี้ ต องสอบผ านการเรี ยนในระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเมื่อสอบผาน
การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวตองมี
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทานั้น
2. ระดับปริญญาตรี
2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป
■ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.75
2. ไดรับรางวัลการแขงขันหุนยนตในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด หรือระดับการศึกษาจังหวัด หรือระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป
 คณะวิทยาศาสตรประยุกต (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.75
2. จะตองเปนผูที่ลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตที่เปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑการพิจารณามีลาํ ดับความสําคัญ ดังนี้
3.1 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ
3.2 เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ
3.3 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับชาติ
3.4 เขารวมการแขงขันหุนยนตในระดับชาติ
3.5 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมิภาค
3.6 มีเกียรติบัตรรับรองผลการประกวดดานหุนยนต
 คณะวิศวกรรมศาสตร (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ตามทีส่ าขาวิชากําหนด
2. จะตองเปนผูที่ลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตที่เปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑการพิจารณามีลาํ ดับความสําคัญ ดังนี้
3.1 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ
3.2 เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ
3.3 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับชาติ
3.4 เขารวมการแขงขันหุนยนตระดับชาติ
3.5 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมภิ าค

5
 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.00
2. จะตองเปนผูที่ลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตทเี่ ปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑการพิจารณามีลําดับความสําคัญ ดังนี้
3.1 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ
3.2 เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ
3.3 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับชาติ
3.4 เขารวมการแขงขันหุนยนตระดับชาติ
3.5 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมิภาค
■ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50
2. จะตองเปนผูที่ลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตที่เปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. จะตองไดรบั รางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาขึ้นไป
■ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ตามที่สาขาวิชากําหนด
2.2 ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง /เทียบโอน
■ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน)
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.00
2. จะตองเปนผูที่ลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตทเี่ ปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑการพิจารณามีลําดับความสําคัญดังนี้
3.1 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ
3.2 เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ
3.3 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับชาติ
3.4 เขารวมการแขงขันหุนยนตระดับชาติ
3.5 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมิภาค
 คณะวิศวกรรมศาสตร (ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน)
1. ผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 3.00
2. จะตองเปนผูที่ลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตที่เปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
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3. เกณฑการพิจารณามีลาํ ดับความสําคัญ ดังนี้
3.1 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ
3.2 เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ
3.3 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับชาติ
3.4 เขารวมการแขงขันหุนยนตระดับชาติ
3.5 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมภิ าค
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน)
1. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50
2. จะตองเปนผูที่ลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตที่เปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. จะตองไดรับรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาขึ้นไป
 ขัน้ ตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน
ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบตั ิไมครบตามขั้นตอนการสมัคร ผูส มัครอาจ
เสียสิทธิในการสมัคร

หากผูส มัครไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชําระเงินคาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการ
สมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม ทําตาม
ขอ  - อีกครั้งกรณีสนิ้ สุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ จาก
มหาวิทยาลัยไมได
ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมกี ารคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณี ที่ ต องการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิ ชา/อั นดั บการเลื อก สามารถกระทํ าได ในช วงเวลาของกํ าหนดการรับสมั คร
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม
ทําตามขอ  - อีกครั้งหากผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม
ผูสมัครเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627
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 ระดับ/คณะ/วิทยาลัย/สาขา/สาขาวิชา ที่เปดรับ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาที่เปดรับสมัคร
รหัสสาขา จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.3
ประกาศรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมวิศวกรรมศาสตร
เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (M) โปรแกรม 03001
3
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) (ไมรับสอบเทียบ ม.3)
ภาษาไทย
1. เมื่ อสํ าเร็จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต นแล วผู ที่ จะเข า
ศึ ก ษาต อ จะต อ งมี ระดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย (GPA) เฉพาะชั้ น
2
เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 03002
มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) ไมต่ํากวา 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย
(E) โปรแกรมภาษาไทย
ตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไมต่ํากวา 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะ
เตรียมวิศวกรรมโยธา (C)
03003
2
พิ จารณาผลการเรี ยนจากระเบี ยนแสดงผลการเรี ยนหลั กสู ตร
โปรแกรมภาษาไทย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ปพ.1:3)
เทานั้น
2. กรณีผูสมัครคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
ต องสอบผ านการเรียนในระดั บมั ธยมศึ กษาป ที่ 4 (ม.4) เน นกลุ ม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 (ม.4)
เน นกลุ มสาระการเรี ยนรู ทางด านคณิ ตศาสตร -วิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีโดยเมื่ อสอบผานการเรียนในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 4
(ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แลวตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทานั้น
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาไดสูงสูด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้ จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 1 สาขาเทานั้น
2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
3. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6
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• ระดับปริญญาตรี 4 ป
 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
วิศวกรรมการผลิต (PE)*
01101
12
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 3.00
หรื อ ปวช. ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม กลุ ม วิ ช าเครื่ อ งกล/ไฟฟ า /
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิท ยาศาสตร/สาขางานผลิตภั ณ ฑ
ยาง/อุตสาหกรรมยาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75
- พิจารณา Portfolio ดวย
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
01102
12
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
(E-RE)**
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขางานผลิตภัณฑยาง/อุตสาหกรรม
ยาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75
- พิจารณา Portfolio ดวย
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*
01113
5
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- พิจารณา Portfolio ดวย
1
ปวช. ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม กลุ ม วิ ช าไฟฟ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและ
01118
(ทุกสาขาวิชา)/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
พลังงาน (IEE)
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานั้นและเลือกสาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้ จะมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ 1 สาขาวิชาเทานัน้
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากําหนด
3. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. * จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุง
การศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
5. ** หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไมรวม
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
6. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต
02103
1
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
(TT) *
คณิตศาสตร –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
- พิจารณา Portfolio ดวย
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.75
3. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ (TDET)* 03101
2
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล (MDET)*
1
- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล
03103
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล
03113
2
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชางอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร
3
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET)*
03104
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต/
เครื่องกลอุตสาหกรรม/เครื่องกลเรือ/เครือ่ งกลเกษตร/ตัวถังและสี
รถยนต/จักรยานยนตและเครือ่ งยนตเล็กอเนกประสงค
3
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับ
03105
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
อากาศ (RAET)*
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
6
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (MtET)*
03106
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
6
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
1
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรมยาง 03107
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
(PoET)*
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม
สิ่งทอ
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
รหัส
จํานวน
สาขาวิชา ประกาศรับ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส*
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
03109
1
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
1
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)] 03116
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
1
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
1
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
03117
1
[EnET(B)]
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
1
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร [EnET(C)]
03115
1
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขาเครื่องกล (มจพ.)/
สาขาโยธา (มจพ.)
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้จะมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ 1 สาขาวิชาเทานั้น
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.00
3. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

 คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณิตศาสตรประยุกต (MA)*
04101
2
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
1
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(มจพ.)/โยธา (มจพ.)
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.75
3.* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
5. *** หลักสูตรสองภาษา อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
6. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

11
 คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร (CS) **
04110
2
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิทยาการคอมพิวเตอร (CSB)***
04111
2
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –
(หลักสูตรสองภาษา)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร
04114
2
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร (MC) **
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
1
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(มจพ.)/โยธา (มจพ.)
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้ จะมีสทิ ธิ์
สอบสัมภาษณ 1 สาขาวิชาเทานั้น
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.75
3.* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
5. *** หลักสูตรสองภาษา อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
6. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
06101
3
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภทวิชา
พณิชยการ กลุม วิชาพณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงาน
06104
3
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
กอสราง (CA)
ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ศิลปกรรม /สาขาวิชา
เกษตรและเทคโนโลยี /สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM)
06106
3
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร

12
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
3
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM)*
06102
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและ2
เทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ศิลป - คํานวณ หรือ
เทียบเทา
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)
06103
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ศิลป - คํานวณ หรือ
เทียบเทา
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร ประเภท
วิชาเกษตรกรรม
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE)*
06105
3
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2
ปวช. ประเภทวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้ จะมีสทิ ธิ์
สอบสัมภาษณ 1 สาขาวิชาเทานั้น
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50
3. พิจารณา Portfolio ดวย
4. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
** สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส (Ci.D)*

รหัส
จํานวน
สาขาวิชา ประกาศรับ
11102

1
1

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู
ปวช. ทุกประเภทวิชา

หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ
2. * อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
3. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

13
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ (EAet)
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
12101

1

1

- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

12102

1

1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Cpet)

12105

2

ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50
- พิจารณา Portfolio ดวย
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50
- พิจารณา Portfolio ดวย
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50
- พิจารณา Portfolio ดวย
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50
- พิจารณา Portfolio ดวย
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 3.00

หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้ จะมีสทิ ธิ์
สอบสัมภาษณ 1 สาขาวิชาเทานั้น
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ตามที่สาขาวิชากําหนด
3. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6
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• ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน

 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ
01301
1
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00
(InAE-R)
หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 3.00
3. * จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุง
การศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 - 3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีเครื่องกล *
2
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/อนุปริญญา
- ออกแบบเครื่องกล (MDT - T)*
03304
ทางชางอุตสาหกรรม
2
- ออกแบบแมพิมพ (TDT - T) *
03305
2
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชาง
- ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน (AcT-T)
03328
อุตสาหกรรม/แมพิมพ/ สาขาวิชาชางอากาศยาน
เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง*
3
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชา
- เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต
03308
เกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา
(AmT-R)*
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
3
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชา
- เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R)*
03306
เกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT-R)*
03312
2
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT-T)*
03313
2
- โทรคมนาคม (ETT-R)*
03314
2
- โทรคมนาคม (ETT-T)*
03315
2
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT-R)*
03320
5
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
2
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ
03318
(TDET - 2R)*

15
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล
- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (MDET(M)-2R*
2
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
03321
เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาชางยนต สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชาง
กลโรงงาน สาขางานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สาขางานซอมบํารุง
เครื่องจักรสาขาวิชาเขียนแบบเครือ่ งกล สาขางานเขียนแบบ
เครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ
การปรับอากาศ (RAET-2R)*
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-2R)*

03325

5

03326

5

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/ สาขางานยาน
ยนต/ เครื่องกลอุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครื่องกลเกษตร/
ตัวถังและสีรถยนต/ สาขาวิชาเครือ่ งมือกลและซอมบํารุง/ สาขา
งานเครื่องมือกล/ ซอมบํารุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล/
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร

หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้ จะมีสทิ ธิ์
สอบสัมภาษณ 1 สาขาวิชาเทานั้น
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.00
3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – R) เปนหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น.)
4. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – T) เปนหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น. และ
วันเสาร เวลา 8.00 – 16.00 น.)
5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6

16
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

รหัส
จํานวน
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
ปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
5
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ ประเภทวิชาศิลปกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI-R)
06301
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาน
บริหารธุรกิจ)
06303
5
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ อนุปริญญาที่กําหนด
การจัดการอุตสาหกรรม (IMT- R)
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชา ไฟฟา/อิเล็กทรอก
นิกส หรือสาชาอื่นที่เกี่ยวของ (สาขาวิชาและสาขางานที่เปดรับ
ตรวจสอบไดจาก ระบบการรับสมัคร)
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
06306
5
ปวส.ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ อนุปริญญาที่
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
กําหนด
(MMT-R)
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
5
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม /อนุปริญญาทางชางกอสราง/
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงาน
06302
ประเภทวิชาศิลปกรรม/ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ เทคโนโลยี
กอสราง (CDM-R)
ภูมิทัศน/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึง่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
5
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
วิศวกรรมเกษตรและการอาหาร (AFET-R)
06304
อิเล็กทรอนิกส/เคมีอุตสาหกรรม อนุปริญญาทางชาง
อุตสาหกรรม/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INET)*

06305

5

หมายเหตุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทานัน้ และเลือกสาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งนี้ จะมีสทิ ธิ์
สอบสัมภาษณ 1 สาขาวิชาเทานั้น
2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึง
ภาคเรียนที่ 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50
3. พิจารณา Portfolio ดวย
4. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6
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 การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร
ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 คณะเทานั้น หามเลือกขามคณะ และเลือกสาขา/สาขาวิชาในคณะนั้นไดสูงสุด 3
อันดับ (ถามี) ทั้งนี้จะมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ 1 สาขา/สาขาวิชาเทานั้น
 วิธีการคัดเลือก
เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาทีค่ ณะกําหนด
 คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565
ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยู
กอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
 คาสมัครสอบ
คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท
 การสอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ

ผูสมัครที่จะตองเขารับการสอบสัมภาษณและนําเสนอผลงาน และสงผลการตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวทายประกาศผลสอบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565
สําหรับผูสมัครสาขา/สาขาวิชา ดังนี้ ตองสงผลการตรวจตาบอดสีดวย
คณะ/วิทยาลัย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปริญญาตรี 4 ป
- คณะวิทยาศาสตรประยุกต
- คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชา

สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- วิทยาการคอมพิวเตอร (CS)
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร [EnET(C)]
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)]
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน [EnET(B)]
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 การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing – House สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป
ผูที่ผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวา
จะไดดําเนินการครบถวนดังนี้
กําหนดการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2566
เปนตนไป

การดําเนินการ
ผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ของ ทปอ.
ที่เว็บไซต https://student.mytcas.com ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เปนตนไป
เขาระบบ https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น
 ผู ผานการคัด เลือ กสามารถยืน ยั น สิท ธิ์ไดเพี ยง 1 แห งเท านั้ น ภายในวัน ที่ 7-8
กุ ม ภาพั น ธ 2566 โดยสามารถดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล การยื น ยั น สิ ท ธิ์
ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทาย
เปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ไดรับการเลือก
 หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
ดูประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing – House แลว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) จะดํ าเนิ น การนํ ารายชื่ อ ไปตั ด สิ ท ธิ์ ในการสมั ค รเข ารั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข าศึ ก ษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษา (TCAS)
ปการศึกษา 2566 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาดําเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว
หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการ
ผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ/(หุนยนต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได
 คุณวุฒิและคุณสมบัตขิ องผูมสี ิทธิ์ขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
1. มีคุณสมบัตคิ รบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร และคุณสมบัตทิ างดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต)
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมีชื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอน
ทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที

19
 คาใชจายตอภาคการศึกษา

ระดับการศึกษา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียม
วิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน
2. ปริญญาตรี
2.1 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี/ วิทยาเขตระยอง
เฉพาะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย/
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
2.2 มจพ. กรุงเทพฯ
2.2.1 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
2.2.1.1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรมเซรามิกส/
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบ
ภายในและพัฒนาธุรกิจ
2.2.1.2 สาขาวิชาออกแบบภายใน/
สาขาวิชาศิลปประยุกตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ/
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
2.2.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.2.3 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
2.2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตรและนวัตกรรม/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหาร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ/สาขาวิชาฟสิกส
อุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโคร
อิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาฟสิกส
วิศวกรรม
2.2.3.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร/
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม/
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต/
สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร/สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต/สาขาวิชาสถิตธิ ุรกิจ
และการประกันภัย/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะห
เชิงสถิติ
2.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร

คาบํารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ)
โครงการปกติ/
โครงการสมทบ
โครงการ สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
โครงการเสริมทักษะ พิเศษ/โครงการเสริม
พิเศษ
นานาชาติ(น)
ภาษาอังกฤษ (ส)* ทักษะภาษาอังกฤษ (English
สมทบพิเศษ (สท)* Program)
18,000
19,000

55,000.29,000

25,000 (ส)

22,000 (ส)

28,000 (ส)

19,000
25,000 (ส)
19,000
19,000 (ส)

45,000
29,000 (สท)

25,000 (ส)

30,000 (สท)

19,000
25,000 (ส)

30,000 (สท)

60,000 (อ) (น)
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ระดับการศึกษา
2.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ซอมบํารุงอากาศยาน
2.2.5.2 สาขาวิชาอื่น ๆ
2.2.6 วิทยาลัยนานาชาติ
2.2.7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คาบํารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ)
โครงการปกติ/
โครงการสมทบ
โครงการ สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
โครงการเสริมทักษะ พิเศษ/โครงการเสริม
พิเศษ
นานาชาติ(น)
ภาษาอังกฤษ (ส)* ทักษะภาษาอังกฤษ (English
สมทบพิเศษ (สท)* Program)
19,000
25,000 (ส)

60,000 (น)

25,000 (ส)
19,000 (ส)
(หลักสูตรเทียบโอน)

2.2.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
45,000 (น)
ดิจิทัล
หมายเหตุ 1. *(ส) หลักสูตรปกติระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
2. **(สท) หลักสูตรสมทบพิเศษระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
3. อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย

 การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ
ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอื่นๆ สําหรับการขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ
กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ์
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไดชําระไว จะตกเปน
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีผูผานการคัดเลือกไมสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งทําใหไมสามารถ
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไวเปนกรณีไป
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 อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัยในวันที่กําหนดไวทายประกาศ
ผูสอบคัดเลือกได เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลําดับที่

รายการ

1.
2.
3
4.

คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
คาประกันทรัพยสินเสียหาย
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
• คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรมเซรามิกส/สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนา
ธุรกิจ ภาคการศึกษาละ
• คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน/สาขาวิชา
ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ/สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ภาคการศึกษาละ
• คณะวิศวกรรมศาสตร
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ
• คณะวิทยาศาสตรประยุกต

จํานวนเงิน (บาท)
ปวช.*
ปริญญาตรี
1,000
1,000
1,000
1,000
200
200
18,000
19,000
22,000
-

28,000

-

19,000
25,000
60,000

- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
นวัตกรรม/สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส/
สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม ภาคการศึกษาละ

-

19,000

-

19,000

- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาการมพิวเตอร/สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม/สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต/สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิง
วิทยาการคอมพิวเตอร/สาขาวิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
ภาคการศึกษาละ
- หลักสูตรสองภาษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
• คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

-

25,000

-

45,000

-

19,000
25,000
25,000

-

19,000

• คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ป หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
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ลําดับที่

รายการ
• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรปกติ เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมซอมบํารุงอากาศยาน
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และเครือขาย/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ภาคการศึกษาละ

5.

คาประกันอุบัตเิ หตุ ปละ

จํานวนเงิน (บาท)
ปวช.*
ปริญญาตรี
-

19,000
25,000

-

19,000

-

25,000

350

350

หมายเหตุ *หลักสูตร ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไม ได รั บงบประมาณสนั บสนุ นจากรั ฐบาล ไม ใช เป นหลั กสู ตรการศึ กษาพื้ นฐานที่ เรี ยนฟรี ผู เข าเรี ยนจะต องเสี ยค าใช จ ายตามระเบี ยบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- นักศึกษาทุกคนจะตองเขารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และคาใชจายจะแจงใหทราบภายหลัง)
- อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย
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 การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูสอบคั ดเลือ กได แล ว ยั งไม ถือ เป น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนื อ จนกวา
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตางๆ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม มีดังนี้
เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม
นําใบชําระเงินไปจายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด
เขาสูระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารยทปี่ รึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด
สงมอบเอกสารขึ้นทะเบียนทีง่ านทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
เขาสูระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

