มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1. ทีต่ ้งั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ
กรุ งเทพมหานคร 10800 จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อได้ขยายเขตการศึกษาไปยังจังหวัดปราจี นบุรี สถานที่ต้ งั วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ 21 ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 เปิ ดทําการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขยายเขตการศึกษาไปยังจังหวัดระยอง สถานที่ต้ งั วิทยาเขตระยอง
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19 หมู่ 11 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 เปิ ดทําการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

สถานทีต่ ิดต่ อหน่ วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ กลางของ
มหาวิทยาลัย (0-2555-2000)

หน่ วยงาน
ศูนย์ Admissions กองบริ การการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต่อ 1621- 1623, 1626 -1628
ต่อ 8110, 8114 , 8147

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ต่อ 4219, 4220

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

ต่อ 3272

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต่อ 6239,0-2587-6930

คณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ

ต่อ 6807,6808

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ต่อ 3808 และ 08-6046-5741

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อ 2701, 2728, 2726

วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 95

ต่อ 2811, 2812

วิทยาเขตปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริ การ
ศูนย์ ประสานงานวิทยาเขตระยอง ณ มจพ.กรุ งเทพ
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005
อาคาร 52 ชั้น 4 ห้อง 410 (คณะบริ หารธุรกิจ)

0-3721-7300 ต่อ 7003,7017
0-3721-7339
0-3721-7300-9 ต่อ 7900,7908
0-3721-7300 – 9
ต่อ 7513, 7520
09-2041-5234
ต่อ 2045
ต่อ 3236
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โทรสาร/เว็บไซต์
0-2555-2168
www.kmutnb.ac.th
0-2587-4843
www.eng.kmutnb.ac.th
0-2587-8259
www.sci.kmutnb.ac.th
0-2586-9016, 0-2587-6287
www.fte.kmutnb.ac.th
0-2587-4356
www.cit.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 6811
www.archd.kmutnb.ac.th
0-2587-1262
www.bid.kmutnb.ac.th
www.it.kmutnb.ac.th
0-2555-2811
www.inter.kmutnb.ac.th
0-3721-7317
www.fitm.kmutnb.ac.th
0-3721-7312
www.agro.kmutnb.ac.th
0-3721-7344
www.bas.kmutnb.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลางของ
มหาวิทยาลัย (0-2555-2000)

หน่ วยงาน
วิทยาเขตระยอง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

0-3862-7001-3

- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม

0-3862-7012

- คณะบริ หารธุรกิจ

www.eat.kmutnb.ac.th
0-3862-7012
www.sciee.kmutnb.ac.th
0-2555-2181
www.fba.kmutnb.ac.th
0-2431-3613 ต่อ 502
www.goldsmith.ac.th

ต่อ 3236 , 0-3862-7021

สถาบันสมทบ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ศาลายา)

โทรสาร/เว็บไซต์

0-2431-3613 ต่อ 502

2. การจัดการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโ นโ ลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จั ดการศึ ก ษาใ นระดั บ ปริ ญญาตรี 4 ปี และปริ ญญาตรี 5 ปี
ใน 14 คณะ/วิทยาลัย 1 สถาบันสมทบ (จํานวน 114 รหั ส วิชา) สามารถศึ กษารายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ ที่เว็บไซต์ ของแต่ ละคณะ/
วิทยาลัยดังกล่ าวข้ างต้ น

3. อัตราค่ าธรรมเนียม
ค่ าอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่
(บาท)

รวม (โดยประมาณ) (บาท)

1,000 250

-

200

-

21,450

19,000

1,000

1,000 250

-

200

500

21,950

19,000

1,000

1,000

250

250

200

500

22,200

28,000

1,000

1,000

250

250

200

500

31,200

22,000

1,000

1,000

250

250

500

25,200
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ค่ าตรวจโรค และค่าเอกซ์ เรย์
นักศึกษาใหม่ (บาท)

1,000

ค่ าประกันอุบตั ิเหตุ ปี ละ (บาท)

19,000

ค่ าประกันทรัพ ย์ สินเสี ยหาย
(บาท)

ค่ าขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่
(บาท)

1. โครงการปกติ
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริ การ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
- คณะบริ หารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ
* สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลป
ประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรม
*สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

ค่ าบํารุ งการศึกษาแบบเหมาจ่ าย
(ต่ อภาคการศึกษา) (บาท)

รายการ

ค่ าบัตรประจําตัวนักศึกษา (บาท)

3.1 อัตราค่ าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

200

29,000

1,000

1,000

250

250

200

500

32,200

25,000

1,000

1,000

250

250

200

500

28,200

25,000

1,000

1,000

250

-

200

-

27,450

25,000

1,000

1,000

250

250

200

500

28,200

45,000

1,000

1,000

250

250

200

500

48,200

60,000
80,000

1,000
1,000

1,000
1,000

250
250

250
250

200
200

500
500

63,200
83,200

45,000

1,000

1,000

250

250

200

500

48,200

60,000

1,000

1,000

250

250

200

500

63,200

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุ งการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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รวม (โดยประมาณ) (บาท)

ค่ าตรวจโรค และค่ าเอกซ์ เรย์
นักศึกษาใหม่ (บาท)

ค่ าอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่
(บาท)

ค่ าประกันอุบตั ิเหตุ ปี ละ (บาท)

ค่ าบัตรประจําตัวนักศึกษา (บาท)

ค่ าประกันทรัพ ย์ สินเสี ยหาย
(บาท)

- หลักสู ตรนานาชาติ
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (หลักสู ตรนานาชาติ)
8. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)

ค่ าขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่
(บาท)

2. โครงการสมทบพิเศษ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. จัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบเสริ มทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลและการวิเคราะห์
เชิงสถิติ
- คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครื อข่าย และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกลและกระบวนการผลิต
4. จัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบสหกิจศึกษาและเป็ น
หลักสู ตรเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ
- คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริ หารอุตสาหกรรม
การผลิตและบริ การ
5. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาฟิ สิ กส์วศิ วกรรม
(หลักสู ตรสองภาษา)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรสองภาษา)
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสู ตรภาษาอังกฤษ

ค่ าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ าย
(ต่ อภาคการศึกษา) (บาท)

รายการ

3.2 อัตราค่ าธรรมเนียม สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนือ กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยช่ างทองหลวง (ศาลายา)
คณะหรื อสาขาวิชา

สาขางานช่างทองหลวง

ชั้นปี ที่ 1
ภาค
ภาค
เรียน
เรียน

ชั้นปี ที่ 2
ภาค
ภาค
เรียน
เรียน

ที่ 1

ที่ 1
12,250

ที่ 2

13,700 11,750

ภาค
เรียน

ชั้นปี ที่ 3
ภาค
เรียน

ชั้นปี ที่ 4
ภาค
ภาค
เรียน
เรียน

ภาค

ที่ 2

ที่ 1

ที่ 2

ฤดูร้อน

ที่ 1

ที่ 2

11,150

12,250

11,750

1,200

12,250

8,750

รวมตลอด
หลักสู ตร
95,050

หมายเหตุ อาจมีอตั ราค่าธรรมเนี ยมที่เกิดขึ้นนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ดงั กล่าว ทั้งนี้ การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนี ยมและค่าบํารุ งการศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุ งการศึกษา หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)
1. ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้นด้านวิทย์-คณิ ต หรื อหลักสู ตร ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะอื่ น ๆ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดในคุ ณ สมบัติ ผู ้ส มัค ร และจะต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะความพิ ก าร
รายละเอียดตามแต่ละหลักสูตรกาหนด ดังนี้
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ สติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิ นและ
อวกาศ (หลักสู ตรนานาชาติ ) และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ สติ กส์ (โครงการสมทบพิเศษ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มี ความพิการทุ กประเภท
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ต้องมีคะแนนเฉลี่ย GPA 3.25) และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสู ตรนานาชาติ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทาง
สายตา (ตาบอดสี และตาบอดสนิท) และความพิการทางแขน และขา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และแขนง
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลังและควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่ องมือวัด ต้องไม่เป็ นผู ้
ที่มีความพิการทางการได้ยนิ พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และพิการทางแขน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ (เป็ น
ใบ้) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความพิการทางการได้ยิน ความพิการทาง
สายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางแขนและขาที่ไม่สามารถเดินทาง และเขียนหนังสื อได้
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เชิ งนวัตกรรม (หลักสู ตรนานาชาติ ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความพิการ
ทางสายตา และการมองเห็น การได้ยนิ การพูดและการสื่ อสาร

คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

1. ต้อ งเป็ นผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์
ยกเว้ น สาขาวิช าสถิ ติ ธุร กิ จ และการประกัน ภัย รั บ ผู ้สาเร็ จ การศึ ก ษา หลัก สู ต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ หรื อแผนการเรี ยนศิลปศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์เท่านั้น
2. ต้องไม่มีลกั ษณะความพิการ ตามหลักสูตรที่กาหนด
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาฟิ สิ กส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรสองภาษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาฟิ สิ กส์
วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสี ) หูหนวกเป็ นใบ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง
2 ข้าง ไร้ขาทั้ง 2 ข้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลและการวิเคราะห์เชิง
สถิติ (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอด ) หูหนวกเป็ นใบ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ข้าง
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ต้องไม่เป็ นผู ้
ที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอด, ตาบอดสี ) หูหนวกเป็ นใบ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ข้าง ไร้ขาทั้ง 2 ข้าง

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)
หลักสู ตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่ า นการเรี ยนในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ร วมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรื อ ปวช.ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่ องกล ช่างยนต์ ช่าง
เขียนแบบเครื่ องกล ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างกลเรื อ ช่างเครื่ องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ ต้องไม่
เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) และความพิการทางร่ างกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองข้าง)
- สาขาวิชาวิศ วกรรมการผลิ ต และอุ ต สาหการ สาเร็ จ การศึ กษาหลัก สู ต รมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิ ต
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง หรื อ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่ องกล ช่างยนต์
ช่ า งเขี ย นแบบเครื่ อ งกล ช่ า งท่ อ และประสาน ช่ า งเชื่ อ มโลหะแผ่ น ช่ า งกลโรงงาน ช่ า งจิ๊ ก และการท าเครื่ อ งมื อ ช่ า งกลเรื อ
ช่างเครื่ องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) และความพิการทางร่ างกาย (มือ แขน
และขาขาดทั้งสองข้าง)
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่ า นการเรี ยนในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ร วมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต
จากสถาบันการศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การรับรอง หรื อ ปวช.สาขาวิชาช่ างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่ องกล ช่ างยนต์
ช่างเขียนแบบเครื่ องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) และไม่เป็ นโรคตาบอดสี และความพิการ
ทางร่ างกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองข้าง)
- สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า (ไฟฟ้ า ก าลัง ) และสาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า (อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ) ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ
มัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชา
คณิ ตศาสตร์รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรื อ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาวิ ช าไฟฟ้ า ไฟฟ้ า ก าลั ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม หรื อเที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษา
ซึ่ งกระทรวงศึ กษาธิ การรั บรองวิท ยฐานะหรื อ เป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณสมบัติอื่ น ๆ ตามระเบี ยบมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนื อว่าด้วยการศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิตหรื อ สาหรับผูท้ ี่ ไม่เข้าเกณฑ์ดงั กล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรของภาควิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิ ต
จากสถาบัน การศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง หรื อ ปวช. ในสาขาวิช าช่ า งอุต สาหกรรม ได้แ ก่ สาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า สาขาวิชาช่างอิ เล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาช่ างแมคคาทรอนิ กส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้ง
สองข้าง) และความพิการทางร่ างกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองข้าง)

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศ วกรรมโยธาและการศึ กษา (หลักสู ตร 5 ปี ) สาเร็ จ การศึ กษาหลักสู ต รมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6)
สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิ ต จากสถาบันการศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การรั บรอง หรื อ ปวช. สาขาวิชาช่ างก่อสร้ าง ช่ างโยธา ช่ างสารวจหรื อ
เทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ การพูด ทางสายตา และความพิการทางสมอง
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและการศึกษา (หลักสู ตร 5 ปี ) สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิ ต
จากสถาบันการศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การรับรอง หรื อ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากาลัง
อิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม หรื อเที ยบเท่ า จากสถาบันการศึ กษาซึ่ งกระทรวงศึ กษาธิ การรับรองวิทยฐานะหรื อ เป็ นผูท้ ี่ มี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อว่าด้วยการศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตหรื อ
สาหรับผูท้ ี่ไม่เข้าเกณฑ์ดงั กล่าวให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรของภาควิชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชา
กาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการเชื่อม
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล/สาขางานต่อเรื อโลหะ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรกล แขนงวิชาออกแบบและผลิตเครื่ องกล
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล หรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมพอลิเมอร์
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล /ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิ กส์หรื อสาขางานต่อเรื องไฟเบอร์ กล๊าส/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรื อประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมแมคคาทรอนิกส์
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาเครื่ องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- แขนงวิชาการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
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6. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ
- แขนงวิชาการผลิตเครื่ องเรื อน
- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/
เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
7. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาก่อสร้างหรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท

คณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/
สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรศิ ลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ และสาขาวิชาศิ ลป
ประยุกต์และออกแบบผลิ ตภัณฑ์ (หลักสู ตร 4 ปี ) ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรี ยน
หรื อ ปวช.ทุกสาขาวิชา ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา
หลัก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาสถาปั ต ยกรรม (หลักสู ต ร 5 ปี ) ต้อ งสาเร็ จ การศึ กษาหลักสู ต ร
มัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ย นวิทย์ -คณิ ต หรื อปวช. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง สาขาวิชาช่ างเทคนิ ค
สถาปั ตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุ รกิ จ (หลักสู ตร 4 ปี ) ต้องสาเร็ จ
การศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรี ยน และปวช.ทุกสาขาวิชา ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความพิการทางมือและ
ความพิการทางสายตา

คณะพัฒนาธุ รกิจและอุตสาหกรรม (รับเฉพาะผูส้ มัครที่ มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/
สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการพัฒ นาธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สาขาวิช าการบริ ห าร
อุตสาหกรรมการผลิ ตและบริ การ (ทั้งสองสาขาวิชาจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบสหกิ จศึ กษาและเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ
ในระหว่างการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร) รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรี ยน และต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)
หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อ เศรษฐกิ จดิ จิทัล (หลักสู ต รนานาชาติ ) ต้อ งสาเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ตหรื อ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยิน (หู หนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิ ท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด
และแขนขาด)
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตาม
องค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรื อ ปวช. สาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง ไฟฟ้ าสื่ อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิ กส์ เทคนิ คคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ แมคคาทรอนิ กส์ หรื อ ปวช. สาขาวิชาการพาณิ ชยกรรม คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องไม่
เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้นด้านวิทย์-คณิ ต หรื อเทียบเท่า หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการ
ทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด และแขนขาด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลเกษตร ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้นด้าน
วิทย์-คณิ ต และด้านศิลป์ -คานวณ หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่ องกล ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้
ยิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ และนิ้วขาด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกลและกระบวนการผลิต (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรี ย นที่ เ น้น วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ หรื อ แผนการเรี ย นศิ ล ป ค านวณ หรื อ ปวช. ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความพิการทางการได้ยิน (หู หนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิ ท ) และความพิการทาง
ร่ างกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ และนิ้วขาด)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริ หารงานก่อสร้าง ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อหลักสูตรปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรื อศิลปกรรม ต้องไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา (ตาบอด
สนิท) ที่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก เป็ นใบ้) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครื อข่าย (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) ต้องสาเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อ แผนการเรี ยนศิลป คานวณ หรื อ
ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร ต้องไม่เป็ นผู ้
พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ที่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก เป็ นใบ้) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและ
การจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์เท่านั้น ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา และความพิการทางร่ างกาย (มือหรื อแขน)

คณะบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริ การ (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตาม
องค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่ า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความพิการทางการได้ยิน (หู หนวก) ความพิการทางสายตา
(ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ นิ้วขาด และปากแหว่งเพดานโหว่)
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรื อหลักสูตร (ปวช.) สาขาพาณิ ชยการหรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความ
พิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (มจพ.วิทยาเขตระยอง) (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบ
และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

1. หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ย น
ที่เน้นด้านวิทย์-คณิ ต หรื อหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะอื่ น ๆ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดในคุ ณ สมบัติ ผู ้ส มัค ร และจะต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะความพิ ก าร
ทางการได้ ยิ น พิ ก ารทางสายตา (ตาบอดสนิ ท ) และพิ ก ารทางแขนและขาที่ ไ ม่ ส ามารถเขี ย นหนั ง สื อ และเดิ น ทางได้

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม (มจพ.วิทยาเขตระยอง) (รับเฉพาะผูส้ มัครที่ มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตาม
องค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
และการจัดการ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้นด้านวิทย์ -คณิ ต หรื อหลักสูตร ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง)
และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)

คณะบริ หารธุ รกิจ (มจพ.วิทยาเขตระยอง) (รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและโลจิ สติ ก ส์ สาขาวิ ช าการบัญ ชี และสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า (รับทุกแผนการเรี ยน) ต้องไม่
เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)

วิทยาลัยนานาชาติ

(รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ (หลักสู ตรนานาชาติ) ต้องสาเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่ างทองหลวง (ศาลายา
(รับเฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น)

หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างทอง
หลวงและสาขาเครื่ องประดับอัญมณี ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และผูส้ าเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ต่างสาขา หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความ
พิการทุกประเภท
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องค์ประกอบ ค่าน้ าหนั ก ร ้อยละ และเกณฑ์คะแนนขัน
้ ตา่ ในการรับสมัครคัดเลือกนั กเรียนเข ้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต รับวุฒิ ม.6 admission

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ
01500110113

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้
า
นวนที
่รับเกิน (คน)
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 คะแนนเท่ากัน
1 รับทั้งหมด
O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
15
15 20

40

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

3 วิศวกรรมศาสตร์

15

15 20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับ
วุฒิ ม.6 admission
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับวุฒิ ม.6 admission

01500110313

40

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) รับวุฒิ ม.6 admission

01500110413

30

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX >= 3.25 ,
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20% วิชา PAT 73 =
30 ให้ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับวุฒิ ม.6 admission

01500110513

45

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ รับวุฒิ ม.6 admission

01500110613

30

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับวุฒิ ม.6
admission
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับวุฒิ ม.6 admission

01500110713

40

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

01500111013

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รับวุฒิ ม.6/ปวช. admission

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง/แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ รับวุฒิ ม.6/ปวช. admission

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับวุฒิ ม.6 admission

01500111113

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15
6 6 6 6 6 15

15 20
15 20

1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับวุฒิ ม.6 admission

01500111213

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับวุฒิ ม.6 admission

01500111313

25

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ รับวุฒิ ม.6/ปวช. admission

01500111413

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

15

15 20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ รับวุฒิ ม.6 admission

01500111513

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

15

15 20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ รับวุฒิ ม.6 admission

01500111613

30

3 วิศวกรรมศาสตร์

15

15 20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) รับวุฒิ ม.6
admission

01500111713

30

3 วิศวกรรมศาสตร์

15

15 20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด* (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) รับวุฒิ
ม.6 admission

01500111913

15

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500121213

45

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ) รับวุฒิ ม.6
admission

01500121513

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

15

15 20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
O-NET 01-05>=30%/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
1 รับทั้งหมด
10
20
20

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล admission

01500210113

10

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ admission

01500210213

10

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

10

20

20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30%/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ admission

01500210313

10

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

10

20

20

1 รับทั้งหมด

O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก้าลัง) admission

01500210513

3

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) admission

01500210613

3

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) admission

01500210713

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ) admission

01500210913

15

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) admission

01500211113

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ admission

01500310613

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้
า
นวนที
่รับเกิน (คน)
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 คะแนนเท่ากัน
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 15
15 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม
admission

01500310913

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน
admission

01500311013

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี admission

01500311113

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล admission

01500311313

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
admission

01500311513

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบ 01500311613
อัตโนมัติ admission

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์ admission

01500311713

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการ
ผลิต admission

01500312013

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (โครงการสมทบพิเศษ) admission 01500320213

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

01500320613

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (โครงการสมทบพิเศษ) admission 01500320713

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (โครงการสมทบพิเศษ)
admission

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม
(โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500320913

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 15
15 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชาการผลิคเครื่องเรือน
(โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500321013

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500321113

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (โครงการสมทบ
พิเศษ) admission

01500321213

20

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 6 6 6 6 10 20 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500321313

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการ
ผลิต (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500322013

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้
า
นวนที
่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 10 10 30
GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ admission

01500410113

60

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม admission

01500410213

50

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร admission

01500410313

35

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

100

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ admission

01500410413

สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* admission

01500410513

30

2.1 วิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ - วิทยำศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่ำน้ำหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร admission

01500410613

20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
admission

01500410713

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม admission

01500410813

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์
การแพทย์ admission

01500410913

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ admission

01500411013

100

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) admission

01500411113

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 10 10 30
GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ admission

01500411213

40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย admission

01500411313

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ admission

01500411413

60

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ admission

01500411513

30

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

15 20

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ admission

01500411713

60

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโน
และโฟโตนิกส์ admission

01500411813

60

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ admission

01500411913

15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ admission

01500412013

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500420113

60

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500420213

40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

01500420313
01500420413
01500420513
01500420613
01500420713

30
100
30
20
30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6
6
6
6
6

30
30
30
30
30

1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500420813

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์
การแพทย์ (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500420913

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500421013

80

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ) admission
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการสมทบพิเศษ) admission

01500421213
01500421313

40
30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30
6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ)
admission

01500421413

60

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม admission

01500412113

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด

GPAX ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการสมทบพิเศษ) admission

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการสมทบพิเศษ) admission
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* (โครงการสมทบพิเศษ) admission
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการสมทบพิเศษ)
admission
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(โครงการสมทบพิเศษ) admission

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

หมายเหตุ *สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น "สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม" อยู่ระหว่างการน้าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

10
10
10
10
10

15 20

10
10
10
10
10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ admission
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (มจพ.ปราจีนบุรี) admission

01500510113
01500510213

100
40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ admission
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (มจพ.ปราจีนบุรี) admission

01500510313
01500510413

100
40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 10 10 30
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 10 10 30
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

6 6 6 6 6 10 10 30
6 6 6 6 6 10 10 30

1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
01
6
6
6
6

O-NET
02 03 04
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 10 20 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
1 รับทั้งหมด
6 10 10 30
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
1 รับทั้งหมด
6 10 10 30
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
1 รับทั้งหมด
6 10 10 30
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ admission
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม admission
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร admission
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง admission

01500610113
01500610213
01500610313
01500610413

50
30
40
60

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
admission

01500610513

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
admission

01500610613

40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 6 6 6 6 10 10 30

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

15 20

1 รับทั้งหมด
1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
admission

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ
01500710113

40

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้
า
นวนที
่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 10 20 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

สาขาวิชาออกแบบภายใน admission

01501110113

20

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ admission

01501110213

10

สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ admission

01501110313

5

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) admission
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ admission

01501110413

10
10

01501110513

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
6 6 6 6 6 10
40 1 รับทั้งหมด
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
6 6 6 6 6 10

40 1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

6 6 6 6 6 10

40 1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

6 6 6 6 6 10
6 6 6 6 6 10
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40

40 1 รับทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ.ระยอง
รอบที่ 4
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก)

ค่าน้้าหนัก (%)
จ้านวนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

O-NET

GAT

PAT

หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
จำนวน" ระบุ
จ้
า
นวนที
่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่ากัน

หมายเหตุ

01501210113

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 15
15 20

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 01501210213
(มจพ.ระยอง) admission

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (มจพ.ระยอง) admission

01501210313

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยาน
ยนต์ admission

01501210413

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี admission

01501210513

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอ 01501210613
ลิเมอร์ admission

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรม
โลหะการ admission

01501210713

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (มจพ.ระยอง)
admission

01501210813

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15

15 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัด
คุม (มจพ.ระยอง) admission

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ.ระยอง
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ admission

01501310113

40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ admission

01501310213

40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 6 6 6 6 10 10 30
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

6 6 6 6 6 10 10 30

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ.ระยอง
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ admission
สาขาวิชาการการบัญชี admission
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ admission

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ
01501410113
01501410213
01501410313

20
60
80

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
01
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6

O-NET
02 03 04
6 6 6
6 6 6
6 6 6

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6 30 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
1 รับทั้งหมด
6 30 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
1 รับทั้งหมด
6 30 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
admission

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ
01501510113

40

รอบที่ 4
ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
1 รับทั้งหมด
30 20
O-NET 03>=35/GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

รอบที่ 4

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ admission

01501610113

50

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6 6 6 6 6 30 20
1 รับทั้งหมด
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ admission

01501610213

50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

6 6 6 6 6 30 20

1 รับทั้งหมด

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี) admission
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (มจพ.ปราจีนบุรี) admission

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ
01501710113
01501710213

320
320

รอบที่ 4
ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
หมายเหตุ
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
1 รับทั้งหมด
6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบที่ 1
50
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
1 รับทั้งหมด
30 20
GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ศาลายา)
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

สาขาวิชาช่างทองหลวง admission

รหัสคณะ/
สาขา
(11 หลัก) จ้านวนรับ

01500000013

20

รอบที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

ค่าน้้าหนัก (%)
หากล้าดับ หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จำกัด
สุดท้าย
O-NET
GAT
PAT
จำนวน" ระบุ
จ้านวนที่รับเกิน (คน)
คะแนนเท่
า
กั
น
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 6 6 6 6 6 10

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019

40 10 รับทั้งหมด

หมายเหตุ

GPAX ให้ค่าน้้าหนัก 20%

