ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใชคะแนน GAT/PAT เขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2562
(ยกเวนนักเรียนที่มีที่ตั้งของสถานศึกษาอยูในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต)
----------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) เขาศึกษาระดั บปริญญาตรี 4 ป /5 ป โครงการคัดเลื อกตรงใช คะแนน GAT/PAT เขาศึกษาตอมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2562 โดยผูมีสิทธิ์สมัครคือนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ยกเว น นั ก เรี ย นที่ มี ที่ ตั้ ง ข อ ง สถานศึ ก ษาอยู ใ นเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน
(จั ง หวั ด เชี ย ง ให ม แม ฮ อ งสอน ลํ า ปาง ลํ า พู น น า น พะเยา เชี ย งราย และแพร ) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน
(จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
(จั ง หวัด ปตตานี ยะลา และนราธิว าส) จํ า นวนรวม 19 จั ง หวั ด โดยผู ส มั ค รต อ งมี ผ ลคะแนนความถนั ด ทั่ วไป (General
Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude
Test หรือ PAT) หรือผลคะแนน O-NET หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด โดยผลคะแนน
GAT/PAT ตองมีอายุไมเกิน 2 ป (นับจากวันที่สอบ) ดังนี้
• ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2561 เดือนกุมภาพันธ 2561 และหรือ
• ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ 2562
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใชผลคะแนนและความถูกตองของผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA)
ตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด
2. มีผลคะแนนครบถวนทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนดในการพิจารณาของแตละสาขาวิชา
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2561
ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2
10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ อยูกอนทําการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ๆ และแมจะไดขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และ
ไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
3. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร และวิชาที่ใชในการคัดเลือก
1. ตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ตามที่คณะ/วิทยาลัย
กําหนด และศึกษาในแผนการเรียนตามทีค่ ณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด
2. มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน GAT/PAT หรือ O-NET หรือวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่สาขาวิชากําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใชผลคะแนนและความถูกตองของผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก

4. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
โครงการปกติ

หมายเหตุ

05

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

04

ภาษาอังกฤษ

03

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

75 76 01 02

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
ภาษาไทย

จํานวนรับ
(คน)

74

ความถนัดทางวิชาชีพครู

04120

72 73

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
ความถนัดทางสถาปตยกรรม

วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
(SDA)*

71

O-NET (30%)

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สถิติประยุกต (AS)
04112
สถิติธุรกิจประกันภัย (ASB)
04113

GAT
(20%)
85

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT (20%)

ความถนัดทั่วไป

4.1 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
หลักสูตร/สาขาวิชา

9
9

x
x

x
x

x
x

-

-

-

-

-

-

x
x

x
x

9

x

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

x ม.6 วิทย - คณิต
x ม.6 วิทย – คณิต/
ศิลป – คํานวณ
x ม.6 วิทย - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา
มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ (SDA) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) คาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

4

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

5

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิชาชีพครู

03120

รหัส
สาขาวิชา

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต
[InET(M)]

76

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
เทคโนโลยีวิศวการเชื่อม (WdET)
03102
5
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
- แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน [InET(F)]
03110
5

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

รหัส
จํานวนรับ
สาขาวิชา
(คน)

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
GAT
PAT
85 71 72 73 74 75

ความถนัดทางคณิตศาสตร

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
โครงการปกติ
โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทั่วไป

4.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร/สาขาวิชา

03202

20

-

x

x

x

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

03209

5

-

x

-

x

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

03210

10

-

x

x

x

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

03220

10

-

x

x

x

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75 เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.00
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการสมทบพิเศษ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

5
4.3 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ

วิชาที่ใชพิจารณา

15101

20

75

76

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

74

วิชาสามัญ
9 วิชา
29
39

ภาษาอังกฤษ

73

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

60

72

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

15101

71

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

85

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การคาระหวางประเทศและธุรกิจ
โลจิสติกส (ITBL) (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส
สาขาวิชา

PAT

ความถนัดทั่วไป

GAT

วุฒิผูสมัคร

-

-

x

x

ม.6 ทุกสาขา

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนีผ้ ูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. วิทยาลัยนานาชาติ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
4. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

07101

40

-

-

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิชาชีพครู

รหัส
สาขาวิชา

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวน
รับ (คน)

76

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
(I-BIT) (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

4.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ

ความถนัดทั่วไป

6
วุฒิผูสมัคร

x

x

x

-

-

-

-

ม.6 หรือเทียบเทาที่เรียนทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
รายวิชาที่เกี่ยวของรวมกันไมนอย
กวา 30 หนวยกิต

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

7

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ (คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

76

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรม (IM)
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (TA)
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
(MM)*
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงาน
กอสราง(CA)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) *

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75

ความถนัดทั่วไป

4.5 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
โครงการสมทบ
พิเศษ

06101

15

-

-

-

x

x

-

-

-

-

ม.6 ทุกสาขา

06102
06103
06106

15
15
10

-

-

-

x
x
x

x
x
x

-

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต
ม.6 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

06104

30

-

-

-

x

x

-

-

-

-

ม.6 ทุกสาขา

06105

10

-

-

-

x

x

x

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท.* สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE)สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
และกระบวนการผลิต (MM) จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ

8

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75

วุฒิผูสมัคร
76

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

05101

60

-

-

-

x

x

-

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

05102

40

-

-

-

x

x

-

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

05104

40

-

-

-

x

x

-

-

-

-

05103

60

-

-

-

x

x

-

-

-

-

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (FSM)

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทั่วไป

4.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (IPD)
- แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารและบรรจุภัณฑ (HBPD)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและความงาม (FPPD)
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN)

ม.6 วิทย - คณิต

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานัน้
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
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รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

76

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
โรงแรม (TH)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBT)

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
โครงการปกติ
โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทั่วไป

4.7 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา

17101

160

-

-

x

x

-

-

-

-

-

ม.6 ทุกสาขา

17102

160

-

-

x

x

-

-

-

-

-

ม.6 ทุกสาขา

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนีผ้ ูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

76

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75

ความถนัดทางคณิตศาสตร

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
โครงการปกติ
โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทั่วไป

4.8 คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม (ICPE)

13101

60

13201

15

x

x

x

-

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)

13102

60

13202

15

x

x

x

-

-

-

-

ม.6 วิทย - คณิต

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนีผ้ ูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
4. คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม โครงการสมทบพิเศษ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

11

20
60
80

-

-

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

14101
14102
14103

ความถนัดทางวิชาชีพครู

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

รหัส
สาขาวิชา

76

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
GAT
PAT
85 71 72 73 74 75

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom)
การบัญชี (BAcc)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส (BIBLA)

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทั่วไป

4.9 คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ

x
x
x

x
x
x

-

-

-

-

-

ม.6 ทุกสาขา
ม.6 ทุกสาขา
ม.6 ทุกสาขา

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนีผ้ ูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. คณะบริหารธุรกิจ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

รหัสและวิชาที่ใชในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET
การสอบ O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน)
01
ภาษาไทย
02
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
03
ภาษาอังกฤษ
04
คณิตศาสตร
05
วิทยาศาสตร
รหัสและวิชาที่ใชในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT/PAT
การสอบ GAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
การสอบ PAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
85 GAT
ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1
ความถนัดทางคณิตศาสตร
72 PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร
73 PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
74 PAT 4
ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
75 PAT 5
ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
รหัสและวิชาที่ใชในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
รหัสวิชา
วิชาสอบ
29
ภาษาอังกฤษ
39
คณิตศาสตร

13
5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
รายการ
กําหนดการ
1. Download ระเบียบการรับสมัครทาง
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ถึง
อินเทอรเน็ต
วันที่ 25 มีนาคม 2562
2. สมัครผานทางอินเทอรเน็ต
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ถึง
วันที่ 25 มีนาคม 2562
วันที่ 5 เมษายน 2562
3. ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ
4. สอบสัมภาษณและสงตรวจสุขภาพ
วันที่ 10 เมษายน 2562

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

http://www.admission.kmutnb.ac.th
- สอบสัมภาษณ คณะ/วิทยาลัย ที่มี
รายชื่อสอบสัมภาษณ
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 17 เมษายน 2562 เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
สัมภาษณ
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 http://mytcas.com
6. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
วันที่ 27 เมษายน 2562 เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
7. คณะ/วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์
ที่มีสิทธิ์เขาศึกษา
สัมภาษณ
วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2562 http://newstudent.kmutnb.ac.th/
8. ชําระเงิน
Student/StudentLogin.aspx
หมายเหตุ กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก
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6. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน
ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผานระบบ
การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ
ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ
รับสมัคร
2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน

วิธีการดําเนินการ
ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให
เขาใจโดยดําเนินการดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการ
รับสมัครไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการ
คัดเลือกตรงใชคะแนน GAT/PAT
เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
(ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562)
กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส มัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้งเทานัน้ ) ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูสมัครจะตอง
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถูกตอง
 กําหนดรหัสผาน (ผูสมัครเปนผูก ําหนด ควรกําหนดรหัสที่ผสู มัครจําไดงา ย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนาชื่อ)

 เลือกโครงการรับตรงใชคะแนน GAT/PAT
(ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562)
 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก
2.4 พิมพใบแจงการชําระเงิน
 พิมพใบแจงการชําระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงินภายในวันที่ทกี่ ําหนด
คาสมัคร
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชําระเงิน)
3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไวในใบแจงการชําระเงิน
คาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเมือ่ ผูสมัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจงการ
ชําระเงินคาสมัคร
 หากผูสมัครไมไดชาํ ระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชําระ
เงิน
คาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login
เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัคร
เดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอีกครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะ
เรียกรองสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลังจากวันที่ไปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครวาการชําระเงินสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการ
สมัครแลวกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชําระเงิน
เรียบรอยไมมีปญหาใดๆ สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยงั ไมชาํ ระ
เงิน สถานะจะแสดงวา “รอชําระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานการณชําระเงินเทานั้น
2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
เขาศึกษา
2.3 กรอกขอมูลการสมัคร
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ขั้นตอนการสมัคร
5. พิมพใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร

วิธีการดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2562 ใหผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
แสดงขอมูลใหผูเขาสอบทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูล
การสอบของตนเอง เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง
ผูสมัครจะทราบขอมูลเลขทีส่ มัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูลการสอบของตนเอง

ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิก
การสมัครเดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.3 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอีกครั้ง
หากผูสมัครไดชาํ ระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม
ผูสมัครเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627
7. การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร
ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาไดสูงสุด 3 อันดับ ทั้งนี้ผูสมัครตองตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัครใหตรง
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
8. คาสมัครสอบ
คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท โดยมี
คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)
ทั้งนี้ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา โดยนําในแจงการ
ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได
9. วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) และผลคะแนนการ
สอบตามที่สาขาวิชากําหนด (ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาทีส่ าขาวิชากําหนดสําหรับการพิจารณาในแตละสาขาวิชา)
ทั้ง นี้ม หาวิท ยาลัย จะใชผ ลคะแนนและความถูกตอ งของผลคะแนนสอบของผูส มั ครจากสถาบั นทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
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10. เกณฑการพิจารณาสําหรับผูที่สอบคัดเลือกได
เกณฑการพิจารณาสําหรับผูทสี่ อบคัดเลือกได จะพิจารณาจาก
1. การสอบสัมภาษณ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA)
3. ผลคะแนนการสอบตามที่สาขาวิชากําหนด ที่ระบุไวในแตละสาขาวิชาที่สมัคร (ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุก
วิชาที่สาขาวิชากําหนดสําหรับการพิจารณาในแตละสาขาวิชา)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใชผลคะแนนและความถูกตองของผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
4. ตองมีคุณสมบัตคิ รบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร เปนผูส าํ เร็จการศึกษา และมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผูส มัครตรงตามที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
11. การสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพ
ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเขารับการสอบสัมภาษณและตรวจสุ ขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวท ายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ การสอบสัมภาษณไมมีคะแนน แตมีการพิ จารณาความ
เหมาะสมในหลายๆ ดาน และตองมารายงานตัว เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณและสงผลการตรวจสุขภาพ เวลา 8.30 - 09.00 น.
หลักฐานที่ตองนํามาในการสอบสัมภาษณ คือ
1. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหนวยงานราชการโดยตองมีรูปผูสมัครและเลขประจําตัวประชาชนปรากฏอยู
ในบัตรนัน้ ฉบับจริง พรอมสําเนาทีผ่ ูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด
2. หลักฐานการศึกษา ใชระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ฉบับจริง
3. หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT O-NET หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ทีผ่ ูสมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด
หมายเหตุ • เอกสารในขอ 1 - 3 ใหผูสมัครจัดเย็บเปน 1 ชุด และสงใหกับกรรมการสอบสัมภาษณ
• คณะที่วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง สงผลตรวจสุขภาพ รายการตรวจจะระบุในประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
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12. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing - House
ผู ผ า นการคั ด เลื อ กทุ ก คนต อ งสมั ค รลงทะเบี ย นที่ ร ะบบ MYTCAS (ลงทะเบี ย นได ค รั้ ง เดี ย ว) ที่ เ ว็ บ ไซต
https://mytcas.com เพื่อรับรหัสผูใชงาน รหัสผานในการเขาไปยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา และผูที่ผานการคัดเลือกยังไมถือวา
เป น ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ จนกว า จะได ดํ า เนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ์
Clearing House ระหวางวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต https://mytcas.com
กําหนดการ
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562

การดําเนินการ
เขาระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น
 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ https://mytcas.com
 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันที่ 24 - 25
เมษายน 2562 โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิทธิ์ ไดไมเกิน
3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทายเปน
คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยทีไ่ ดรับการเลือก
 หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
  เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
ดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 27 เมษายน 2562
เปนตนไป
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing – House แลว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.)
จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ปการศึกษา 2562 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไมพิจารณาดําเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผูยืนยันสิทธิด์ ังกลาว
หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใดๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช
คะแนน GAT/PAT และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได
13. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. เปนผูสาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติทางการศึกษาของผูส มัคร ตรงตามที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมชี ื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน และเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที

18
14. การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตางๆ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อยางถีถ่ วน และซื้อเอกสารขึน้ ทะเบียนที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม มีดังนี้
เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม
นําใบชําระเงินไปจายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด

เขาสูระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารยที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด

สงมอบเอกสารขึ้นทะเบียนที่กลุมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
เขาสูระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
(รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

