ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
(ยกเว้นนักเรียนที่มีที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
----------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยผู้มีสิทธิ์สมัครคือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทุกแห่ง ยกเว้นนักเรียนที่มีที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จานวนรวม 19 จังหวัด และมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET
(Ordinary National Educational Test) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากาหนด (ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
สาขาวิชากาหนดสาหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA)
ไม่น้อยกว่า 2.75
2. มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ตามที่สาขาวิชากาหนด
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2560
ด้วยการ “ให้ออก”
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ อยู่ก่อนทาการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ๆ และแม้จะได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และ
ไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
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3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
1. ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
และแผนการเรียนตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากาหนด
2. มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ตามที่สาขาวิชากาหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
4. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

จานวน 01
รับ
(คน)

02

03

04

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมการผลิต (PE)*
01101
40
x x x x
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*
01113
10
x x x x
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (MATE)
01117
30
x x x x
(หลักสูตรนานาชาติ)**
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมระบบเครือ่ งมือวัด (InSE) *** 01119
20
x x x x
หมายเหตุ

วุฒิผู้สมัคร

05

x
x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. * สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
4. ** (หลักสูตรนานาชาติ) เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
5. *** สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
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2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
เคมีอุตสาหกรรม (IC)
เทคโนโลยีชีวภาพ (BT)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
สถิติประยุกต์ (AS)
สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)

02

03

04

05

04110
04111

30
20
20
30
20
20

x
-

x
-

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

04112
04113

30
30

-

-

x
x

x
x

x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต

คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 04114
(MC)
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
04107
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
04108
- กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
04109
ฟิสิกส์วิศวกรรม (EPH) แขนงวิชา
04117
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรสองภาษา)*
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
04115

30

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

20
20
20
30

-

-

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

5

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

หมายเหตุ

04101
04102

จานวน 01
รับ
(คน)

วุฒิผู้สมัคร

04104
04105

ม.6 วิทย์ - คณิต/
ม.6 ศิลป์ - คานวณ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปกติ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
4. * (หลักสูตรสองภาษา) เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

4
3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
16101
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ (BBR)
16102
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและ
การบริการ (BMS)

หมายเหตุ

จานวน 01
รับ
(คน)

02

03

04

05

10

x

x

x

x

-

ม.6 ทุกสาขา

10

x

x

x

x

-

ม.6 ทุกสาขา

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ในระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

4. วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
15101
โลจิสติกส์ (ITBL) (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ

วุฒิผู้สมัคร

จานวน 01
รับ
(คน)

20

-

02

03

04

05

-

x

x

-

วุฒิผู้สมัคร

ม.6 ทุกสาขา

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. วิทยาลัยนานาชาติ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
โครงการสมทบพิเศษ วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
โครงการปกติ
หลักสูตร/สาขาวิชา
รหัส
สาขา
วิชา

จานวน
รับ
(คน)

รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และ
03201
เครื่องมือ (TDET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
03102
5
03202
(WdET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (MDET)
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (M) 03103
15
03203
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 03113
8
เครื่องกล (D)
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
03204
(AmET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็น 03105
10
03205
และการปรับอากาศ (RAET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์ (MtET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
03107
(PoET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กาลัง (PnET - PE)
- แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม
(PnET - CT)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
[EnET(T)]
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุ 03117
และโทรทัศน์ [EnET(B)]
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET)
- แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (F) 03110
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(CvET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุง
อากาศยาน (ACET)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
03112
การจัดการเทคโนโลยีการผลิต
และสารสนเทศ (IPTM)
หมายเหตุ

จานวน
รับ
(คน)

วุฒิผู้สมัคร

01 02 03 04

05

20

-

-

x

x

x

15

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต/
ศิลป์ - คานวณ
ม.6 วิทย์ - คณิต

20
-

-

-

x
x

x
x

x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

10

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

20

-

-

x

x

x

-

03206

35

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต/
ศิลป์ - คานวณ/
ศิลป์ - ภาษา
ม.6 วิทย์ - คณิต

25

03207

35

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

-

03208

10

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

-

03219

25

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

-

03209

20

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

10

-

-

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

10
-

03210
03211

15
10

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

-

03218

5

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

10

03212

35

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต/
ศิลป์ - คานวณ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการสมทบพิเศษ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
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6. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
06101
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรม (IM)
06102
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
06103
(TA)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ
06104
บริหารงานก่อสร้าง(CA)

หมายเหตุ

จานวน 01
รับ
(คน)

02

03

04

05

30

-

-

x

x

x

ม.6 ทุกสาขา

20
30

-

-

x
x

x
x

x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต/
ศิลป์ - คานวณ

30

-

-

x

x

x

ม.6 ทุกสาขา

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์การอาหารและการ
05101
จัดการ (FSM)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
05102
ผลิตภัณฑ์ (IPD)
วิทยาศาสตร์การอาหารและ
05103
โภชนาการ (FSN)
หมายเหตุ

วุฒิผู้สมัคร

จานวน 01
รับ
(คน)

02

03

04

05

วุฒิผู้สมัคร

20

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

20

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

20

-

-

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
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8. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 17101
และการโรงแรม (TH)
17102
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
(IBT)
หมายเหตุ

จานวน 01
รับ
(คน)

02

03

04

05

วุฒิผู้สมัคร

80

-

x

x

x

-

ม.6 ทุกสาขา

120

-

x

x

x

-

ม.6 ทุกสาขา

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

9. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
โครงการสมทบพิเศษ วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
โครงการปกติ
หลักสูตร/สาขาวิชา
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
13101
และสิ่งแวดล้อม (ICPE)
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 13102
(ETAM)
หมายเหตุ

จานวน
รับ
(คน)

รหัส
สาขา
วิชา

จานวน
รับ
(คน)

40

13201

40

13202

วุฒิผู้สมัคร

01 02 03 04

05

40

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

40

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
4. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการสมทบพิเศษ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
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10. คณะบริหารธุรกิจ
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วิชาที่ใช้พิจารณา O-NET
รหัส
สาขา
วิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom)
14101
การบัญชี (BAcc)
14102
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ
14103
โลจิสติกส์ (BIBLA)
หมายเหตุ

จานวน 01
รับ
(คน)

10
60
60

x
x
x

02

03

04

05

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

วุฒิผู้สมัคร

ม.6 ทุกสาขา
ม.6 ทุกสาขา
ม.6 ทุกสาขา

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่
คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะบริหารธุรกิจ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

รหัสและวิชาที่ใช้ในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET
การสอบ O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน)
01
ภาษาไทย
02
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
03
ภาษาอังกฤษ
04
คณิตศาสตร์
05
วิทยาศาสตร์
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5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
กาหนดการ
สถานที่ดาเนินการ
1. Download ระเบียบการรับสมัครทาง
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง http://www.admission.kmutnb.ac.th
อินเทอร์เน็ต
วันที่ 17 เมษายน 2561
2. สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง http://www.admission.kmutnb.ac.th
วันที่ 17 เมษายน 2561
วันที่ 23 เมษายน 2561 http://www.admission.kmutnb.ac.th
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
4. สอบสัมภาษณ์และส่งตรวจสุขภาพ
วันที่ 25 เมษายน 2561 - สอบสัมภาษณ์ คณะ/วิทยาลัย ที่มี
รายชื่อสอบสัมภาษณ์
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 26 เมษายน 2561 เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
สัมภาษณ์
5. ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่านเพื่อนาไปยืนยัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 http://www.admission.kmutnb.ac.th
สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ Clearing
House
วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 http://tcas.cupt.net/
6. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
วันที่ 9 พฤษภาคม2561 เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
7. คณะ/วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สัมภาษณ์
วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 http://newstudent.kmutnb.ac.th/
8. ชาระเงิน
Student/StudentLogin.aspx
หมายเหตุ กาหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก
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6. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ
การรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครจะเสียสิทธิ
ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ
รับสมัคร

2. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน์
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่าน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์

วิธีการดาเนินการ
ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให้
เข้าใจโดยดาเนินการดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการ
รับสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการ
คัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดีเข้า
ศึกษาต่อ มจพ.
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
(ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561)
ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส้ มัคร
ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านัน้ ) ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง
 กรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 กาหนดรหัสผ่าน (ผูส้ มัครเป็นผูก้ าหนด ควรกาหนดรหัสที่ผสู้ มัครจาได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่คานามหน้าชื่อ)

 เลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาส
สาหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อ มจพ. (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
17 เมษายน 2561)
2.3 กรอกข้อมูลการสมัคร
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทาการบันทึก
2.4 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน
 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน (ผู้สมัครต้องชาระเงินภายในวันที่ทกี่ าหนด
ค่าสมัคร
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชาระเงิน)
3. ชาระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร ผู้สมัครถือใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชาระเงิน
ค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมือ่ ผู้สมัครชาระเงินตามกาหนดเวลาในใบแจ้งการ
ชาระเงินค่าสมัคร
 หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตามใบแจ้งการชาระ
เงิน
ค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดาเนินการ login
เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัคร
เดิม ทาตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลังจากวันทีไ่ ปชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ ให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครว่าการชาระเงินสาเร็จหรือไม่ โดยเข้าเว็บไซต์
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการ
สมัครแล้วกรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง ถ้าการชาระเงิน
เรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ สถานะจะแสดงว่า “สาเร็จ” กรณีที่ยงั ไม่ชาระ
เงิน สถานะจะแสดงว่า “รอชาระเงิน”
2.2 เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
เข้าศึกษา
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ขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะทราบเฉพาะสถานการณ์ชาระเงินเท่านั้น
ขั้นตอนการสมัคร
5. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร

วิธีการดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
แสดงข้อมูลให้ผู้เข้าสอบทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และข้อมูล
การสอบของตนเอง เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx
ให้ผู้สมัครดาเนินการกรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง
ผู้สมัครจะทราบข้อมูลเลขทีส่ มัคร เลขที่นั่งสอบ และข้อมูลการสอบของตนเอง

ผู้สมัครที่ได้ทาการสมัครและชาระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทาได้ในช่วงเวลาของกาหนดการรับสมัคร
ซึ่งผู้สมัครต้องทาการสมัครใหม่ โดย login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิก
การสมัครเดิม ทาตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.3 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง
หากผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่
ผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627
7. การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 3 อันดับ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครให้ตรง
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละสาขาวิชา
8. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสาหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท โดยมี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)
ทั้งนี้ผู้สมัครจะชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ได้ทุกสาขา โดยนาในแจ้งการ
ชาระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกาหนดวันที่ชาระเงินด้วย หากเลยกาหนดวันจะไม่สามารถชาระเงินค่าสมัครสอบได้
9. วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) และผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ตามที่ สาขาวิ ชาก าหนด (ผู้ สมั ครต้ องมี ผล
คะแนนสอบครบทุกวิชาที่สาขาวิชากาหนดสาหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา)
ทั้งนี้ ม หาวิท ยาลั ยจะใช้ ผ ลคะแนนและความถู กต้ องของผลคะแนนสอบของผู้ส มัครจากสถาบั นทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
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10. เกณฑ์การพิจารณาสาหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับผู้ทสี่ อบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก
1. การสอบสัมภาษณ์
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA)
3. ผลคะแนนการทดสอบทางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ตามที่ สาขาวิ ชา
กาหนด ที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชาที่สมัคร (ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาที่สาขาวิชากาหนดสาหรับการพิจารณาใน
แต่ละสาขาวิชา)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
4. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผูส้ มัครตรงตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
11. การสอบสัมภาษณ์และการส่งผลการตรวจสุขภาพ
ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ไม่มีคะแนน แต่มีการพิจารณาความเหมาะสม
ในหลายๆ ด้าน และต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจสุขภาพ เวลา 8.30 - 09.00 น.
หลักฐานที่ต้องนามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ
1. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจาตัวประชาชนปรากฏอยู่
ในบัตรนัน้ ฉบับจริง พร้อมสาเนาทีผ่ ู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
2. หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ฉบับจริง
3. หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET ที่ผสู้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
4. ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล) โดย
ให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจดังนี้
- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
หมายเหตุ เอกสารในข้อ 1 - 4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์
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12. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing - house
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่าจะ
ได้ดาเนินการครบถ้วนดังนี้
กาหนดการ
การดาเนินการ
วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม
เข้าระบบ http://www.admission.kmutnb.ac.th เพื่อขอรับรหัสผ่าน และพิมพ์
2561
ใบแจ้งรหัสผ่านสาหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
โดยเลือกรายการ “รับรหัสผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-house)”
 รหั ส ผ่ า น (Password) ถื อ เป็ น ความลั บ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข อง ท่ า น
ที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่
ผู้ใดได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใด ๆ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดกรณี ที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่านไปยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์
ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-house)
วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 เข้าระบบ http://tcas.cupt.net/ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ http://tcas.cupt.net เลือกยืนยันสิทธิ์ และกรอกเลขประจาตัวประชาชน และ
รหัสผ่านตามที่ได้รับ
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 3 - 6
พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์
ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านัน้ ซึ่งระบบจะกาหนดให้ใช้ครั้ง
สุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก
 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดีเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบการรับต่อไป
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อ
เป็นต้นไป
กระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing – house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะ
ดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561
ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้
ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดาเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้
คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
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13. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติทางการศึกษาของผูส้ มัคร ตรงตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มชี ื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาหนดเวลาเรียนตามวัน และเวลา
ราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
14. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ แล้ ว ยั ง ไม่ ถือ เป็ น นั กศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จนกว่ า
มหาวิท ยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ให้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ชาระเงินค่าบารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน และซื้อเอกสารขึน้ ทะเบียนที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี้
เข้าสู่ระบบการชาระเงินนักศึกษาใหม่
นาใบชาระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กาหนด

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

นาใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กาหนด

ส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

