
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เร่ือง  การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ประจ าปีการศึกษา 2566 
----------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)  เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

 

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชัน้ปีสดุท้ายระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาก าหนด 

 2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่คณะ/วิทยาลยั/สาขาวิชาก าหนด 
 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิาก าหนด 

 

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

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

โดยประมาท 
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 

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

ระยะเวลาที่ศึกษา 
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

10. หากปรากฏในภายหลังวา่ผู้สมัครมีคุณสมบัตไิม่เปน็ไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่อยู่ก่อนท าการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตดัสทิธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ๆ และแมจ้ะได้ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ 
และไมไ่ด้เปลี่ยนสถานภาพจากเดมิไปเปน็อยา่งอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเปน็นักศึกษาทนัที 
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3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
3.1 สาขาวิชาที่เปิดรับระดับปริญญาตรี 4 ปี  

3.1.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ 

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*  
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

01113 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม  
เฉพาะปวช. จากสถานศกึษาภายนอก 
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 
3.75 และ ผลการเรยีนในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.85 

วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ (MHE)* 01114 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเเมคคาทรอนิกส ์

วิศวกรรมโลจสิติกส์ (LE)*   01115 5 01215 5 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุม่วิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์

วิศวกรรมวสัดุ (MATE) *  01116 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/การ
ก่อสร้าง/การต่อเรือ 

วิศวกรรมวสัดุเชิงนวัตกรรม (I-IME)  
หลักสตูรนานาชาติ ** 

01117 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/การ
ก่อสร้าง/การต่อเรือ 
พิจารณาร่วมกับคะแนนทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
- TOEFL ≥ 550 หรือ 
- IELTS ≥ 4.5 หรือ 
- TOEIC ≥ 500 หรือ 
- K-StEP ≥ 55 

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและ
พลังงาน (IEE) 

01118 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกสาขาวิชา) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ 
(InAE)* 

01119 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
 2. โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
   * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

    โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
   **หลักสูตรนานาชาติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ 

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 
(WdET)* 

03102 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกล/สาขางานต่อเรอืโลหะ 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล  (MDET)*  

    ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกลหรือเทียบเท่า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการภาควชิา
เครื่องกล 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

   - แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 
(M) 

03103 5 - - 

   - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์
เครื่องกล (D) 

03113 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ 
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 
(AmET)* 
 

03104 5 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางาน
ยานยนต์ สาขางานเครื่องกลเกษตร 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็น
และการปรับอากาศ   (RAET)*  

03105 20 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
(MtET)* 
 

03106 9 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ ช่าง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์  
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และ
อุตสาหกรรมยาง (PoET) *   

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

เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนกิส์ก าลัง * 

     

- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง (PnET - PE)* 

03108 
 

5 - - ปวช. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์ 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

- แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม 
(PnET - CT)* 

03119 
 

15 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม่วิชา
ไฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกส ์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

หมายเหตุ  1. ผูส้มัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
    2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.2.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

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

 

 รหสั 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ *       ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา

เครื่องกล/ กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
กลุ่มวิชาการก่อสร้าง/ กลุ่มวิชาช่าง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 03109 5 - - 
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบ
อัตโนมัติ [EnET(I)] 

03116 5 - - 

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยแุละ
โทรทัศน์ [EnET(B)] 

03117 10 - - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ(InET)*    - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ 
การก่อสร้าง 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

- แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์และ
การผลิต (P) 

03110 10 - - 

- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 
(M) 

03120 10 - - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(ACET) 

03118 10 - - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/กอ่สร้าง/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์ 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

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

03112 20 - - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ/กลุ่มวิชาศิลปกรรม สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ กลุ่มวิชา 
พณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ/
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
    2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
    3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.3.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

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

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีชีวภาพ (BT)*  04104 3 04204 3 ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร์/

สาขาเกษตรและเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตรฐานวิทยาศาสตร์/สาขาเคมีสิ่งทอ 
- ต้องผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (ET) 
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษบาง
รายวิชา และบางส่วนของรายวิชา) 

- - 04205 10 ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม กลุ่มวิชาฐาน
วิทยาศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร/ สาขา
งานพืชศาสตร์/ สาขางานสัตวศาสตร์ 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)** 04110 10 04210 10 ปวช. ทุกประเภทวิชา 
 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 2 อันดับ ต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันเท่านั้น (โครงการปกติไม่เกิน 1 อันดับ และหรือ  
      โครงการสมทบพิเศษ ไม่เกิน 1 อันดับ ) 
              2. *หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
      ตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
      โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
  3. **หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวน 
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกต ิอัตราค่าบ ารุงการศกึษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
     โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
3.1.4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุร ี

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุร ี
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการ (FSM) 05101 40 ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ 

สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ์ (IPD) 05102 40 

หมายเหตุ   1. ผู้สมัครสามารถเลอืกสมัครได้ 1 อันดับ 
   2. โครงการปกต ิอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.1.5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 06101 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/

อิเล็กทรอนิกส/์ ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภทวิชา
พณิชยการ กลุม่วิชาพณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลย ี
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง (CA) 

06104 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ศลิปกรรม /สาขาวิชา
เกษตรและเทคโนโลยี /สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

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

06106 30 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์ช่างอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร ์
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ 
(IEM)*  

06102 20 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/
อุตสาหกรรมสิ่งทอ/สาขาวิชาการจัดการดา้น 
ความปลอดภัย/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

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

วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
(INE)*  

06105 20 ปวช. ประเภทวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
 2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

  3. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 
     ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร อัตราค่าบ ารงุการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
     ไม่รวมค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 
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3.1.6. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
   ระดับปริญญาตรี 4 ป ีหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
ออกแบบภายใน (Int.D)* 
 

11101 3 ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาก่อสรา้ง/
ศิลปกรรม 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.70 
- Portfolio ด้านงานออกแบบภายในและผลงานที่
เกี่ยวข้อง 

ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ 
(CI.D)** 

11102 5 ปวช. ทุกประเภทวิชา 
- พิจารณา Portfolio ร่วมด้วย 

ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภณัฑ์ 
(Aap.D)*   

11103 4 ปวช. ทุกประเภทวิชา  
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 
- พิจารณา Portfolio เกีย่วกับ Drawing, Sketch, 
Product 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
   2. * อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
  3.** อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
  

   
3.1.7. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ (คน) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตระยอง 
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม (ICPE) 

13101 5 - - ปวช. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
สาขาวิชาโยธา (มจพ.)/ สาขาวิชา
ผลิตภณัฑ์ยาง/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมยาง  

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) 13102 5 - - ปวช. ช่างอุตสาหกรรมกลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์

วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชงิธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (DSCBI) 

13103 5 - - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม/
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร/ประเภทวิชาพาณิชยการ 

หมายเหตุ    1. . ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 2 อันดับ ต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันเท่านั้น (โครงการปกติไม่เกิน 1 อันดับ และหรือ  
      โครงการสมทบพิเศษ ไม่เกิน 1 อันดับ ) 
    2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ      
          29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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3.1.8.  คณะบริหารธุรกิจ   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผู้สมัคร ปวช. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปรญิญาตรี 4 ปี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) 14101 20 ปวช. ทุกประเภทวชิา 

- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.00 
การบัญชี (BAcc) 14102 40 ปวช. ทุกประเภทวชิา 

- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.00 
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
(BIBLA) 

14103 80 ปวช. ทุกประเภทวชิา 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.00 

หมายเหตุ   1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
   2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

 
3.1.9.     คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผู้สมัคร ปวช.  
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุร ี
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม (TH) 

17101 40 ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ/คหกรรม/อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 
- พิจารณา Portfolio ร่วมด้วย 

บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
(IBT) 

17102 40 ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ /สาขาวิชาการจัดการธรุกิจ 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 
- พิจารณา Portfolio ร่วมด้วย 

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
 2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
3.2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี  
 

3.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ
พิเศษ 

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

Information/GradCondCheck.aspx) 
 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ 
(InAE-R)* 

01301 5 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์

หมายเหตุ   1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
  2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารงุการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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3.2.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

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

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 - 3 ป ีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT - R)* 
 

03301 15 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 
สาขาเครื่องกล/ สาขาเทคนิคโลหะ/ อุตสาหกรรม
การต่อเรือ/ เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม/ 
เทคนิคการเช่ือมโลหะ/ เทคนิคงานท่อ
อุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถ
โดยสาร/ เทคนิคซ่อมตัวถังสีและสีรถยนต์/  
ช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน 

เทคโนโลยีเครื่องกล*      ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 
สาขาเครื่องกล/ สาขาเทคนิคโลหะ/ อุตสาหกรรม
การต่อเรือ/ เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม/ 
เทคนิคการเช่ือมโลหะ/ เทคนิคงานท่อ
อุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถ
โดยสาร/ เทคนิคซ่อมตัวถึงสีและสีรถยนต์/  
ช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน 

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

 - ออกแบบแม่พิมพ์ (TDT - T)* 03305 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/อนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
ก าลัง (PNT - R)* 

03310 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์หรือ อนุปริญญาทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสผ์ู้สมัครต้องมีพื้นฐาน ปวช. ด้าน
ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส ์

เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
ก าลัง (PNT - T)* 

03311 10 - - 

 - ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (AcT-T)* 03328 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรม/แม่พมิพ์/ สาขาวิชา
ช่างอากาศยาน 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
   2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรท่ีเรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลักสูตรท่ีเรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.  
   และวันเสาร์  เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   4. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.50 
   5. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิต 
   ตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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3.2.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จดัการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

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

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 - 3 ป ีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์*  
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT - R)* 

 
03312 

 
10 

 
- 

 
- 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์ - โทรคมนาคม (ETT - R)* 03314 10 - - 

 - คอมพิวเตอร์ (ECT - R)* 03316 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (MtT – R)* 03320 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์

เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง*      
- เทคโนโลยีการจัดการการผลติยานยนต์ 
(AmT-R)* 

03308 20 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ สาขาวิชา
การจัดการ 

- เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R)* 03306 20 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ สาขาวิชา
การจัดการ 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครือ่งมือ      
(TDET - 2R)*  

03318 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล และอนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล*  
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 
(MDET(M)-2R* 

 
 
 

03321 

 
 
 

10 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล 

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

03322 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ อนุปริญญาสาขาวิชาทางช่าง
อุตสาหกรรม/ทางวิทยาศาสตร์ 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
   2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรท่ีเรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลกัสูตรท่ีเรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.  
   และวันเสาร์  เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   4. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.50 
   5. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิต 
   ตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.2.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

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

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็น
และการปรับอากาศ (RAET-2R)*   

03325 20 - - 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็น
และการปรับอากาศ (RAET-2T)*   

03327 20 - - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 
(AmET-2R)* 

03326 20 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
เครื่องกล/ สาขางานยานยนต์/ เครื่องกล
อุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครือ่งกลเกษตร/ 
ตัวถังและสรีถยนต/์ สาขาวิชาเครือ่งมือกลและ
ซ่อมบ ารุง/ สาขางานเครื่องมือกล/ ซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล/ ช้ินส่วน
เครื่องจักรกลเกษตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์*       
- แขนงวิชาโทรคมนาคม (EnET(T) 
– 2R) 

03329 10 - - ปวส. ประเภทวิชากลุม่ไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการ
บ ารุงรักษา เครื่องสื่อสารการบิน สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคา
ทรอนิกส และหนุยนต 

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์ (EnET(B) – 2R) 

03330 10 - - ปวส. ประเภทวิชากลมุไฟฟา/อิเลก็ทรอนิกส 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟาก าลัง 
สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม สาขาวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการ
บ ารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ   1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
   2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรท่ีเรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลักสูตรท่ีเรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.  
   และวันเสาร์  เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
   4. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.50 
   5. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิต 
   ตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป ี(เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์     
   (IMIs- R) 
     - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

04302 15 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
 2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
3.2.3 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI-R) 06301 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 
กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส/์อนุปริญญาที่ก าหนด/
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ/การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และ ผูส้มัครต้องได้ศึกษาวิชา
พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร ์

การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R)  06303 30 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ อนุปริญญาที่ก าหนด  
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT-R) 06306 30 ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม อนุปริญญา
ทางช่างอุตสาหกรรม/ สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบรหิารงานก่อสร้าง 
(CDM-R) 

06302 20 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/อนุปริญญาทางช่าง
ก่อสร้าง/ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/เทคโนโลยีภมูิทัศน์/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET-R) 06304 30 ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ 

อนุปริญญาที่ก าหนด 
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET)* 
 

06305 20 ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
 2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 3. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิต 
 ตลอดหลักสตูร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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3.2.4 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

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

 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ  

(คน) 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ (BMSs-R)* 

16301 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ประเภทวิชา
บริหารธรุกิจ/ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภท
วิชาเกษตรกรรม/ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/ประเภทวิชาคหกร
รม/ประเภทวิชาประมง สาขางานอุตสาหกรรม
สัตว์น้ า/ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิขนส่ง 

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ (BBRs-R)* 

16304 10 - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ประเภทวิชา
บริหารธรุกิจ/ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภท
วิชาเกษตรกรรม/ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/ประเภทวิชาคหกร
รม/ประเภทวิชาประมง สาขางานอุตสาหกรรม
สัตว์น้ า/ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิขนส่ง 

หมายเหตุ   1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
  2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารงุการศึกษาภาคการศึกษาละ 27,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

 
3.2.5 คณะบริหารธุรกิจและอตุสาหกรรมบริการ  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบรุี 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกต ิ วุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT-R) 17301 40 ปวส. ประเภทวิชาบรหิารธรุกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนส่ง หรืออนุปรญิญาทางคอมพิวเตอร ์
(สายพณิชยการ) 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.50 
- พิจารณา Portfolio ร่วมด้วย 

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (THT-R) 17302 40 

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
  2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
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4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ่
รายการ ก าหนดการ สถานที่ด าเนินการ 

1. Download ระเบียบการรับสมัครและสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง  
วันที่ 30 มีนาคม 2566 

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

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน 2566 http://www.admission.kmutnb.ac.th 
3. สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ  -  สอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบ/

สถานทีส่อบ เป็นไปตามที่คณะ/วิทยาลัย
ก าหนด 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2566 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 เมษายน 2566 
 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ วันที่ 7 เมษายน 2566 
 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วันที่ 7 เมษายน 2566 
 - คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ วันที่ 7 เมษายน 2566 
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 7 เมษายน 2566 
 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วันที่ 5 เมษายน 2566 
 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วันที่ 7 เมษายน 2566 
 - คณะวิทยาศาสตร์ พลงังานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 เมษายน 2566 
 - คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 8 เมษายน 2566 
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่ 18 เมษายน 2566 เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ

สัมภาษณ ์
5. ช าระเงิน  วันที่ 19 - 25 เมษายน 2566  

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

หมายเหตุ ก าหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
 
5. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน ์

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ
การรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครจะเสียสิทธิ
ในการสมัคร 

ขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 
1. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล 
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ 
รับสมัคร  

ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให้
เข้าใจโดยด าเนินการดังนี ้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสบืค้นข้อมูลประกอบการ 
รับสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เลือกโครงการ
คัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อ มจพ.  

2. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน ์

เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566) 

2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผา่น
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน ์

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

  กรอกช่ือ – นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่ค านามหน้าชื่อ) 
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ขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 

2.2 เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
เข้าศึกษา 

 เลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู 
(ปวส.) เข้าศึกษาต่อ มจพ. (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 
มีนาคม 2566) 

2.3 กรอกข้อมูลการสมัคร     
 

 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึก  

2.4 พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 
ค่าสมัคร 

 พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (ผู้สมัครต้องช าระเงนิภายในวนัที่ทีก่ าหนด  
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการช าระเงนิ) 

3. ช าระเงินคา่สมัครสอบ 
 

ผู้สมัครสามารถช าระเงนิคา่สมัครสอบได้ดังนี้  
3.1 ช าระเงินได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ค่าธรรมเนียม 10.00 
บาท หรือ 
3.2 ช าระเงินผา่นโมบายแบงค์กิง้ได้ทุกธนาคารโดยการสแกนคิวอารโ์ค้ด 
*ต้องช าระเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่ที่ระบไุว้ในใบแจง้การช าระเงิน 
ค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมือ่ผู้สมัครช าระเงนิตามก าหนดเวลาในใบแจง้การ
ช าระเงินคา่สมัคร   
 หากผู้สมคัรไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามใบแจ้งการช าระ
เงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครด าเนินการ 
login เข้าระบบการรบันักศึกษาออนไลน์ (ไมต่้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิก
การสมัครเดิม ท าตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 
ใหม่อีกคร้ัง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไมป่ระสงค์จะสมัคร 
และจะเรียกร้องสทิธใิด ๆ  จากมหาวิทยาลัยไมไ่ด้  

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 

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

ขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะทราบเฉพาะสถานการณ์ช าระเงินเท่านั้น 
5.  พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร 
 

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ให้ผูส้มัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  
เพื่อแสดงข้อมูลให้ผู้เข้าสอบทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และ
ข้อมูลการสอบของตนเอง เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx    
ให้ผู้สมัครด าเนินการกรอกเลขประจ าตัวประชาชนให้ถูกต้อง 
ผู้สมัครจะทราบข้อมลูเลขทีส่มัคร เลขที่นั่งสอบ และข้อมลูการสอบของตนเอง 

 
ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัครและช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาของก าหนดการรับสมัคร  

ซึ่งผู้สมัครต้องท าการสมัครใหม่ โดย login เขา้ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบยีนใหม่)  
แล้วยกเลิกการสมัครเดิม ท าตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถงึ ข้อ 2.4 และขัน้ตอนที่ 3 ใหม่อีกครัง้  

หากผู้สมัครได้ช าระเงนิค่าสมัครแล้ว ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม ่
กรณีผู้สมัครเกิดข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ  

ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627 
  

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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6. การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้ 1 อันดับ กรณีที่สาขาวิชานั้นเปิดรับ

สมัครทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 2 อันดับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ  
ในสาขาวิชาเดียวกันเท่านั้น 

 

7. ค่าสมัครสอบ 
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นส าหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท  โดยมี

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)  
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยน าใบแจ้งการ

ช าระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบก าหนดวันที่ช าระเงินด้วย หากเลยก าหนดวันจะไม่สามารถช าระเงินค่าสมัครสอบได้ 
 

8. วิธีการคัดเลือก 
วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPAX) Portfolio และ

หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามที่คณะก าหนด 
 
 

9. เกณฑ์การพิจารณาส าหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได ้
เกณฑ์การพิจารณาส าหรับผู้ทีส่อบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก 
1. ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ ์
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPAX) 
3. Portfolio 
4. หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่คณะก าหนด 
5. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา และมีคุณวฒุิและคุณสมบัติ 

ทางการศึกษาของผูส้มัครตรงตามที่ระบไุว้ในแตล่ะสาขาวชิา 
 
10. การสอบสัมภาษณ์ประเมนิความสามารถ และส่งผลตรวจสุขภาพ 
 ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องสอบสัมภาษณ์/ สอบประเมินความสามารถและส่งผลตรวจสุขภาพ  
ในวัน เวลาและเป็นไปตามรูปแบบที่คณะก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

 
11. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร ตรงตามที่ระบไุว้ในแตล่ะสาขาวชิา 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มชีื่อเป็นนสิิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีก าหนดเวลาเรียนตามวนั และเวลา

ราชการ (ยกเว้นมหาวทิยาลัยเปดิ) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท า

การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ  และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
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12. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จนกว่า

มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศผลสอบคัดเลือก  ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   

 

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัยอย่างถี่ถ้วน และดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม่ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 

เข้าสู่ระบบการช าระเงินนักศึกษาใหม่ 
 

น าใบช าระเงินไปจ่ายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

เข้าสู่ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

เข้าสู่ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์   
 

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
 


