
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เรื่อง  การรับสมัครเขาศึกษาโครงการรับตรงสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาตอมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ประจําปการศึกษา 2562 
----------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  เปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5ป และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง/เทียบโอน โครงการรับตรงสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ประจําปการศกึษา 2562  

 

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร 
ตองเปนผูสาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.)  

ในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีระดบัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ตามที่คณะกําหนด 
 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนกัศึกษา 
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ 
2. เปนผูมีความประพฤติด ีเรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    

      ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา 

โดยประมาท 
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2561 

ดวยการ “ใหออก”  
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศกึษา 
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา 
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่อยูกอนทาํการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตดัสทิธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเรียบรอยแลว และ
ไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น  จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศกึษาทันท ี
 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร และวิชาที่ใชในการคัดเลือก 
ตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ตามที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด 
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4.1 สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร สําหรับผูที่มีวุฒิ ปวช.  
 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พเิศษ 
(GPA) 
ปวช. 1 - 

ปวช.3) 

วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม...) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวศิวกรรมแมพิมพและ
เครื่องมือ (TDET) 

- - 03201 20 ไมนอยกวา 
2.50 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

เทคโนโลยวีิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล (MDET) 

     
 

ไมนอยกวา 
2.50 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
หรือเทยีบเทา โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการภาควิชาเครื่องกล  - แขนงวชิาสรางเครื่องจักรกล (M) 03103 20 03203 20 

 - แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ
เครื่องกล (D) 

03113 10 03213 20 ไมนอยกวา 
2.50 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
ชางอุตสาหกรรมฐาน 
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส 
(MtET) 

- - 03206 15 ไมนอยกวา 
2.50 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟา/ อิเลก็ทรอนิกส 

เทคโนโลยีวศิวกรรมพอลิเมอร (PoET) 03107 15 03207 20 ไมนอยกวา 
2.50 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟา/อิเลก็ทรอนิกสหรือสาขางานตอเรือไฟ
เบอรกลาส/ ชางอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร หรือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก 
 - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 

 
- 

 
- 

 
03209 

 
10 

 
ไมนอยกวา 

2.75 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหการ (InET) 
 - แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (F) 

 
03110 

 
10 

 
03210 

 
15 

 
ไมนอยกวา 

2.00 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ไฟฟา/อิเลก็ทรอนิกส/ 
การกอสราง 
 
 

 - แขนงวชิาการจัดการกระบวนการ
ผลิต (M) 

- - 03220 10 ไมนอยกวา 
2.00 

ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม...) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ (IPTM) 

03112 10 03212 10 ไมนอยกวา 
2.75 

 

ประเภทวิชาชางอตุสาหกรรม หรือประเภท
วิชาเกษตรกรรม/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ/สาขา
งานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมายเหตุ  1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศกึษาละ 19,000 บาท 
                  โครงการสมทบพิเศษ เสยีคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท 
 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาในโครงการปกตไิมเกิน 3 สาขาวิชา และโครงการสมทบพิเศษ 
    ไมเกิน 3 สาขาวิชา 
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2. คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศกึษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ
พิเศษ 

(GPA) 
ปวช. 1 - 

ปวช.3) 

วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) 01119 20 - - ไมนอยกวา 

3.00 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/ 
อิเล็กทรอนิกส 

หมายเหตุ  คณะวิศวกรรมศาสตร เสยีคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศกึษาละ 19,000 บาท  

 

 

3. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผูสมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานว
น 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม 
(TH) 

17101 40 - - ประเภทวิชาพณิชยการ/ คหกรรม/ 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBT) 17102 40 - - ประเภทวิชาพณิชยการ/ สาขาวิชาการ
จัดการธรุกิจ 

หมายเหตุ  1. ผูสมัครคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ตองสอบประเมินความสามารถดานบริหารธุรกิจและ 

    อุตสาหกรรมบริการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. 

   2. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการโครงการปกติ เสยีคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา  

    ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
   3. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาในโครงการปกตไิมเกิน 1 สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุร ี
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผูสมัคร ปวช. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานว
น 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 06101 10 - - สาขาวิชาเครื่องกล (มจพ.) หรือประเภท
วิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนกิส/ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม/ประเภทวิชาพณิชยการ 
กลุมวิชาพณิชยการ สาขาวิชา 
พณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลย ี

ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (TA) 06103 10 - - ประเทวชิาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชาง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (เสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ) (MM)* 

06106 10 - - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/สาขางานตอเรือ/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร 

ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง (CA) 06104 10 - - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สาขาวิชา
วิจิตรศลิป/สาขาวิชาเกษตรและ
เทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (INE)* 

06105 10 - - ประเภทวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 
และสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมายเหต ุ  1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมโครงการปกติ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศกึษา ภาคการศกึษาละ 19,000 บาท  

 สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องกล และกระบวนการผลิต (MM) * สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE)*จัดการเรียนการสอนโดย

 ใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร เก็บเงนิอุดหนุนการศกึษาภาคการศกึษาละ 25,000 บาท ไมรวม

 คาธรรมเนียมอื่นๆ 

 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาในโครงการปกติไมเกิน 3 สาขาวิชา  
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5. คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศกึษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
(GPA) 
ปวช. 1 - 

ปวช.3) 

วุฒิผูสมัคร ปวช. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เคมีอุตสาหกรรม (IC) 04102 10 - - ไมนอยกวา 

2.50 
สาขาวชิาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/ 
สาขาวชิาเครื่องกล (มจพ.) และสาขาวิชาโยธา 
(มจพ.) 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
นวัตกรรม (ATI) 

04121 20 - - ไมนอยกวา 
2.50 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร/ สาขาวิชา
เกษตรอุตสาหกรรม/ สาขาวิชาเครื่องกล
อุตสาหกรรม/ เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวของจากสถาบนัการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ
การแพทย (IMI) 
  -กลุมวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม  

 
 

04108 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

ไมนอยกวา 
2.50 

สาขาวชิาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/ 
สาขาวชิาเครื่องกล (มจพ.)  

ฟสิกสวิศวกรรม หลักสูตรสองภาษา 
(EPH)* 
 - แขนงวิชาวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
วัสด ุ

 
 

04117 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
ไมนอยกวา 

2.50 

 
 
สาขาวชิาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/ 
สาขาวชิาเครื่องกล (มจพ.)  

  - แขนงวชิาวิศวกรรมนาโนและ 
โฟโตนิกส 

04119 10 - - ไมนอยกวา 
2.50 

หมายเหตุ 1. คณะวิทยาศาสตรประยุกตโครงการปกต ิเสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศกึษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  

 สาขาวชิาฟสิกสวิศวกรรม หลักสตูรสองภาษา (EPH)* เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาทไมรวมคาธรรมเนยีมอื่นๆ 

 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาในโครงการปกติไมเกิน 3 สาขาวิชา 
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4.2 สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร สําหรับผูที่มีวุฒิ ปวส.  
 
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ
พเิศษ 

(GPA) 
ปวช. 1 - 

ปวช.3) 

วุฒิผูสมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่

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

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 
ปริญญาตรีตอเนือ่ง 2-3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีการเช่ือม (WDT-T) 03302 30 - - ไมนอยกวา 

2.00 
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

เทคโนโลยีเครื่องกล 
 - ออกแบบเครื่องกล (MDT-T) 

 
03304 

 
20 

 
- 

 
- 

 
ไมนอยกวา 

2.50 
 - ออกแบบแมพิมพ (TDT-T) 03305 10 - - ไมนอยกวา 

2.50 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
อนุปริญญาทางชางอตุสาหกรรม 

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง  
 - เครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม (IPT-R) 

 
03306 

 
20 

 
- 

 
- 

ไมนอยกวา 
2.00 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรืออนปุรญิญา 

 - เครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม (IPT-T) 03307 20 - - ไมนอยกวา 
2.00 

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง 
  -เทคโนโลยียานยนต (AMT-R) 

 
03308 

 
20 

 
- 

 
- 

ไมนอยกวา 
2.00 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 
หรือสาขาเทคโนโลยีบริการ-รถยนต หรือ
สาขาวชิาชางกลเกษตร (สาขางาน 
เครื่องจักรกลเกษตร) / สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

 - เทคโนโลยียานยนต (AMT-T) 03309 15 - - ไมนอยกวา 
2.00 

เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง (PNT-T) 

03311 30 - - ไมนอยกวา 
2.00 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/ 
อิเลก็ทรอนิกส หรือ อนุปริญญาทางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสผูสมัครตองมีพ้ืนฐาน ปวช. 
ดานไฟฟา หรือ อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยอิีเล็กทรอนกิส 
 - โทรคมนาคม (ETT-R) 

03314 20 - - ไมนอยกวา 
2.75 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวศิวกรรมแมพิมพและ
เครื่องมือ (TDET-R) 

03318 10 - - ไมนอยกวา
2.50 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

เทคโนโลยีวศิวกรรมออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล 
 - สรางเครื่องจักรกล (MDET(M)-2R) 

 
 

03321 

 
 

20 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ไมนอยกวา 
2.50 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนคิ เครื่องกล 
สาขางานเทคนคิ เครื่องกลอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางชางยนต สาขางานเครื่องกล
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกลโรงงาน 
สาขางานเครื่องจักรอัตโนมติั สาขางาน
ซอมบํารุงเครื่องจักรกล สาขาวิชาเขียน
แบบเครื่องกล 

เทคโนโลยีวศิวกรรมการทําความเย็น
และปรับอากาศ (RAET-2R) 

03325 20 - - ไมนอยกวา 
2.00 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชา
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

หมายเหตุ  1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา  

 ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศกึษาในโครงการปกติไมเกิน 3 สาขาวิชา  
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    2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผูสมัคร ปวส. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมเครื่องกล (TTM-T) 02310 10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกลหรือ
เทียบเทา สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาชางกลโรงงาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการภาควชิาครุศาสตรเครื่องกล 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-T) 02311 10 

หมายเหตุ         1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศกึษา ภาคการศกึษาละ 19,000 บาท 
       2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาในโครงการปกตไิมเกิน 1 สาขาวิชา  

 
 

3. คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผูสมัคร ปวส. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 

 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จัดการศกึษาที ่มจพ.กรุงเทพมหานคร 
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ (BMSs) 

16301 15 - - ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม เฉพาะ BMSx ผูสมัคร
ตองทํางานในสถานประกอบการ และ
มีประสบการณทํางานอยางนอย 2 ป 

การบริการอุตสาหกรรมการผลติและ
บริการ (BMSx) 

16302 15 - - 

หมายเหตุ   1. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เสยีคาบํารุงการศึกษา ประมาณเทอมละ 27,000 บาท 
 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศกึษาในโครงการปกติไมเกิน 1 สาขาวิชา  
 

 
4. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ   จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วุฒิผูสมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ 

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

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการคา ( IBTT-R) 17301 60 ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนสง หรืออนุปรญิญาทางคอมพิวเตอร  
(สายพณิชยการ) หรือเทียบเทา 

การจัดการทองเท่ียวและการโรงแรม (THT-R) 17302 60 ประเภทวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม/ อุตสากรรม
ทองเที่ยวหรือเทียบเทาหรือสาขาที่เก่ียวของ 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ตองสอบประเมินความสามารถดานบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

   ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. 

   2. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการโครงการปกติ เสยีคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
   3. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาในโครงการปกตไิมเกิน 1 สาขาวิชา 
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 5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วุฒิผูสมัคร ปวส. 

(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

Information/GradCondCheck.aspx) 
 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จํานวน 
รับ  

(คน) 

ปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI-R) 06301 10 - - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุมวิชา
ไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส ประเภทวชิา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
และผูสมัครตองไดศึกษาวิชาพ้ืนฐาน
ทางดานคอมพิวเตอร 

การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R) - - 06403 30 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปคร่ึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและ
บริหารงานกอสราง (CDM-R) 

06302 30 - - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม
วิชาการกอสราง/อนุปริญญาทางชาง
กอสราง 

ปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ปคร่ึง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAT - R) 06304 40 - - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร อนุปรญิญาทาง
ชางอุตสาหกรรม อนุปริญญาทาง
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (MMT-R)* 

06306 40 - - ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุม
วิชาเครื่องกล/ ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ การตอเรือ และวชิา
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

หมายเหตุ  1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R)  ผูสมัครจะตองทําแบบทดสอบตามท่ีคณะกําหนด 

 2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมโครงการปกติ เสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  

                  โครงการสมทบพิเศษ เสยีคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

                 และกระบวนการผลิต (MMT-R) จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

      หลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศกึษาภาคการศกึษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ 
 3. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศกึษาในโครงการปกติไมเกิน 3 สาขาวิชา และโครงการสมทบพิเศษ 
    ไมเกิน 1 สาขาวิชา 
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สรุปขอแตกตางโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ  

 สวนที่เหมือนกัน คือ 1. มีมาตรฐานการศึกษา การวัดผลการศึกษาที่เหมือนกัน 
2. ใชเวลาในการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร คือ 

ระดับการศึกษา วันและเวลาเรียนแตละหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น. 
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 3 ป (-T) เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น. 

และวันเสาร เวลา 8.00 – 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ป/2 ป
ครึ่ง 
(-R) 

เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรเีทียบโอน 3 ป (-T) เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น.  
และวันเสาร เวลา 8.00 – 16.00 น. 

หมายเหตุ  วันและเวลาเรียนของแตละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามท่ีคณะ/วิทยาลัย กําหนด  
 
 

5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 
รายการ กําหนดการ สถานที่ดําเนินการ 

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

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

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

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 
(http://www.admission.kmutnb.ac.th) 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 http://www.admission.kmutnb.ac.th 

3. สอบสัมภาษณ/สอบประเมินความสามารถ* 
และตรวจสุขภาพ (เฉพาะ มจพ. ปราจีนบุรี 
สงผลตรวจสุขภาพ) 
(*เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
บริการ สอบประเมินความสามารถ วันที่ 7 
มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น.  
และสอบสัมภาษณ เวลา 13.00 เปนตนไป) 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
 

- สอบสัมภาษณ คณะ/วิทยาลัย ที่มี
รายชื่อตามประกาศ 
- สอบประเมินความสามารถและ 
สอบสัมภาษณ คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ 
- ตรวจสุขภาพ ที่ หอประชุมประดูแดง 
อาคารอเนกประสงค ชั้น 2 มจพ.
กรุงเทพฯ (เฉพาะ มจพ. ปราจีนบุรี 
สงผลตรวจสุขภาพ) 

4. ประกาศผลสอบคดัเลือก 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
สัมภาษณ 

5. ระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป ยืนยันสิทธิ์  
Clearing House 

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 http://mytcas.com 

6. ชําระเงิน  
  - ระดับปริญญาตรี 4 ป 
  - ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง/ เทียบโอน 

 
วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2562 
วันที่ 7 - 12 มิถุนายน 2562 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/ 

Student/StudentLogin.aspx 

หมายเหตุ กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
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6. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศกึษาออนไลน 

ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผานระบบ

การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ

ในการสมัคร 

 
ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 

1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล 
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ 
รับสมัคร  

ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให
เขาใจโดยดําเนินการดังนี ้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสบืคนขอมูลประกอบการ 
รับสมัครไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เลือกโครงการรับ
ตรงสําหรบันักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.)  

2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน 

เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 
(ตั้งแตวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพ่ือสมัครเรยีน (ผูสมัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้งเทานัน้) ที่ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th  ซึ่งในข้ันตอนนี้ผูสมัครจะตอง 
 กรอกเลขบตัรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถูกตอง  
 กําหนดรหัสผาน (ผูสมคัรเปนผูกําหนด ควรกาํหนดรหัสท่ีผูสมัครจําไดงาย)  

  กรอกชื่อ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนาชื่อ) 
2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
เขาศึกษา 

 เลือกโครงการรับตรงสําหรบันักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสงู (ปวส.)เขาศึกษาตอ มจพ. (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2562) 

2.3 กรอกขอมูลการสมัคร     
 

 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน 
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก  

2.4 พิมพใบแจงการชาํระเงิน 
คาสมัคร 

 พิมพใบแจงการชาํระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงนิภายในวนัที่ทีกํ่าหนด  
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชาํระเงนิ) 

3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร 
 

ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงนิที่ธนาคารกรุงไทย หรอื
ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา  ภายในวันที่ที่ระบไุวในใบแจงการชําระเงิน 
คาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเมือ่ผูสมัครชาํระเงนิตามกําหนดเวลาในใบแจงการ
ชําระเงินคาสมัคร   
 หากผูสมคัรไมไดชาํระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชาํระ
เงินคาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ 
login เขาระบบการรบันักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิก
การสมัครเดิม ทาํตามขั้นตอนท่ี 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 
ใหมอีกคร้ัง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร 
และจะเรียกรองสทิธใิดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 

หลังจากวันที่ไปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครวาการชําระเงินสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต 
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการ
สมัครแลวกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชําระเงิน
เรียบรอยไมมีปญหาใดๆ สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยงัไมชาํระ
เงิน สถานะจะแสดงวา “รอชําระเงิน”  

ขั้นตอนนี้ผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานการณชําระเงินเทานั้น 
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ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 
5.  พิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
 

ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2562  ใหผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
แสดงขอมูลใหผูเขาสอบทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูล
การสอบของตนเอง เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่ 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx   
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง 
ผูสมัครจะทราบขอมลูเลขทีส่มัคร เลขท่ีนั่งสอบ และขอมลูการสอบของตนเอง 

ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชาํระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร  

ซึ่งผูสมัครตองทาํการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบยีนใหม) แลวยกเลิก 
การสมัครเดิม ทาํตามขั้นตอนที ่2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอีกครั้ง  

หากผูสมัครไดชาํระเงินคาสมัครแลว ตองชาํระเงินคาสมัครใหม 
ผูสมัครเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  
ใหแจงกลุมงานรบัเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627 

  

7. การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร 
1. เลือกได 1 คณะ 
2. เลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาไดตามที่ระบุในหมายเหตุของแตละคณะ 
 

8. คาสมัครสอบ 
คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท  โดยมี

คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)  
ทั้งนี้ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา โดยนําในแจงการ

ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได 
 

9. เกณฑการพิจารณาสําหรับผูที่สอบคัดเลือกได 
เกณฑการพิจารณาสาํหรับผูทีส่อบคัดเลือกได จะพิจารณาจาก 
1. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลคะแนนการประเมนิความสามารถ (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ) 
3. ผลคะแนนสอบสัมภาษณ 
4. ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามคณุสมบัติทั่วไปของผูสมัคร เปนผูสําเร็จการศึกษา และมีคุณวฒุแิละคุณสมบัต ิ

ทางการศึกษาของผูสมัครตรงตามที่ระบไุวในแตละสาขาวชิา 
 

10. การสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพ 
 ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเขารับการสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ การสอบสัมภาษณจะพิจารณาความเหมาะสมในหลายๆ ดาน 
และตองมารายงานตัว เพื่อเขารบัการสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพ ในวันเวลาที่คณะกําหนดในทายประกาศ  

หลักฐานที่ตองนํามาในการสอบสัมภาษณ คือ  
1. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหนวยงานราชการโดยตองมีรูปผูสมัครและเลขประจําตัวประชาชนปรากฏอยู

ในบัตรนัน้ ฉบับจริง พรอมสําเนาทีผู่สมัครลงนามรับรองสาํเนาถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด 
2. หลักฐานการศึกษา  ใชระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.)
ฉบับจริง 

 หมายเหตุ  • เอกสารในขอ 1-2 ใหผูสมัครจัดเยบ็เปน 1 ชุด และใหกับกรรมการสอบสัมภาษณ 
     • คณะที่วิทยาเขตปราจีนบุร ีสงผลตรวจสุขภาพ รายการตรวจจะระบุในทายประกาศ 
       รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
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11. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษา 
1. เปนผูสาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคุณวุฒิและคุณสมบัตทิางการศึกษาของผูสมัคร ตรงตามที่ระบไุว 
ในแตละสาขาวิชา 

2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมชีื่อเปนนสิิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวนั และเวลา

ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยน้ี  
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอนทํา

การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศกึษาทันที 

 
12.  การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing - House สําหรับผูสมัครที่ใชวุฒิ ปวช. 

 ผูผานการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4ป/ 5ป ทุกคนตองสมัครลงทะเบียนที่ระบบ MYTCAS (ลงทะเบียนไดครั้งเดียว) 

ที่เว็บไซต https://mytcas.com เพ่ือรับรหัสผูใชงาน รหัสผานในการเขาไปยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา และผูที่ผานการคัดเลือก 

ยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวาจะไดดําเนินการยืนยันสิทธิ์  

Clearing House ระหวางวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต https://mytcas.com 

กําหนดการ การดําเนินการ 
วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 เขาระบบเพ่ือยืนยนัสิทธิเ์ขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น  
 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ที่ https://mytcas.com 
 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันที่ 17 – 18 
มิถุนายน 2562 โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิทธิ ์ไดไมเกิน  
3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทายเปน
คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยทีไ่ดรับการเลือก 
 หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
   เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
เปนตนไป 

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

ผูที่ยืนยนัสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing – House แลว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.)  
จะดําเนนิการนาํรายชื่อไปตัดสทิธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  
ปการศึกษา 2562 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมพิจารณาดําเนนิการ
ยกเลิกรายชื่อผูยืนยนัสิทธิดั์งกลาว  

หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใดๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 
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13. การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา

มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตางๆ  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ ์  

 

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม  ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคดัเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และซื้อเอกสารขึน้ทะเบียนท่ี กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศกึษาใหม มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่  30   เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษ)ี 
รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 

เขาสูระบบการชาํระเงินนักศกึษาใหม 

นําใบชาํระเงินไปจายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

เขาสูระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารยที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด   

 

สงมอบเอกสารขึ้นทะเบียนท่ีกลุมงานทะเบยีนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS 

ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

เขาสูระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 

 


