
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา โควตานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

(มจพ. วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง) 
                                     

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กับจังหวัดระยอง เมื่อวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต รวม ๓ สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา 
จดัการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง จึงเห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๑.๑ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ๔ ปี ต้องก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สุดท้ายของระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  

๑.๒ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต้องก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สุดท้ายของระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อย
กว่า ๒.๗๕ 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่าง
บริสุทธิ์ใจ 

๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

๒.๓ ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ 
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 

๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
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๒.๕ ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  

๒.๖ มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าท าเนียม ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

๒.๗ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๘ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัคร

สอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 
๓. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

๓.๑ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ เปิดรับจ านวน  
๓ สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (ENET) ส่งสถานศึกษาละไม่เกิน ๕ คน ดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ
สมัคร/คน 

รหัส 
สาขาวิชา คุณวุฒิผู้สมัคร ปวช. 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ) 

   

๑.๑ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) ๔๐ ๓๓๔ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกล/กลุ่มวิชาชา่งอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร์ 

๑.๒ เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) ๔๐ ๓๓๗ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง 

๑.๓ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(ENET) 

๔๐ ๓๓๙ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ * ให้ผู้สมัครตรวจสอบวุฒิการศึกษาของตนเองจากตารางสรุปวุฒิผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ว่าสามารถเข้าศึกษาสาขาวิชาใดได้ 
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๔. ตารางสรุปคุณวุฒิผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วุฒิผู้สมัคร/สาขาวิชา 
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

ยานยนต์  
(AMET) 

เทคโนโลยีวิศวกรรม
พอลิเมอร์  
(PoET) 

เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ENET) 
รหัสสาขาวิชา ๓๓๔ ๓๓๗ ๓๓๙ 

๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
๑.๑ กลุ่มวิชาเครื่องกล 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
X 

  

สาขาวิชาช่างกลเกษตร X   
สาขาวิชาเครื่องกล 

- สาขางานยานยนต ์
 
X 

  

- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม  X  
- สาขางานเครื่องกลเรือ X   
- สาขางานเครื่องกลเกษตร X   
- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์    

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  X  
สาขาวิชาช่างท่อและประสาน    
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล  X  
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 

- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
  

X 
 

- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก  X  
สาขาวิชาช่างกลโลหะ 

- สาขางานช่างกลโรงงาน 
  

X 
 

สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก X   
สาขาวิชาช่างเครื่องจักรกลงานเกษตร X   
สาขาวิชาช่างท าแม่พิมพ์  X  
๑.๒ กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

  
X 

 
X 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  X X 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  X X 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   X 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   X 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  

X 
 
X 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  X X 
- สาขางานโทรคมนาคม   X 
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์   X 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์   X 

๑.๓ กลุ่มวิชาอื่นๆ 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง 

- สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง 

  
 
X 

 

๒. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ    
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ    

- สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ  X  
- สาขางานเคมีส่ิงทอ  X  

หมายเหตุ ช่องท่ีมี X แสดงถึงสาขาวิชาท่ีสมัครได้ 
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๕. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี 
๕.๑ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีระดับผล

การเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ เปิดรับสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ (AMT) ส่งสถานศึกษาละไม่เกิน ๕ คน ดังนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ
สมัคร/คน 

รหัส 
สาขาวิชา 

คุณวุฒิผู้สมัคร ปวช. 

๑. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
๑.๑ เทคโนโลยียานยนต์ 
(AMT) 

  ๘๐ ๗๕๑ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
เครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเกษตร) สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์, สาขางานเครื่องต้นก าลัง) สาขางานวิชาช่างยนต์ สาขา
งานยานยนต์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก สาขาวิชาเทคโนโลยี
รถยนต์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร (เครื่องกล) หรือประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาช่างกลเกษตร (สาขางานช่างกล
เกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

 
๖. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

รายการ ก าหนดการ การด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษา 

ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ –     

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และให้ส่ง
รายชื่อผ่านการคัดเลือก ที่งาน
เอกสารและการพิมพ์ กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๕๑๘ 
ถ.ประชาราษฎ์๑ แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ และ Fax 
                                     
๐-๒๙๑๓-๕๘๑๔ 

๒. นักศึกษาท่ีได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากสถานศกึษาต้อง 
สมัครผ่านระบบการรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์ 

๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ -http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 
 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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รายการ ก าหนดการ การด าเนินการ 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สัมภาษณ์ 
๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ -http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 

๔. สอบสัมภาษณ์ และส่งผลการ
ตรวจสุขภาพ 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชั้น ๖ อาคารตากสินมหาราช 
                         

๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 

หมายเหตุ ก าหนดการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
 

๗. การพิจารณาคัดเลือก 
 สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (AMT) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AMET) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) และสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ENET) ในแต่ละสถานศึกษาส่งได้สาขาละไม่เกิน ๕ คน ทั้งนี้นักศึกษา ๑ คน 
เลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครถูกต้อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
๘. วิธีการสมัคร 
 ให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา เข้าสมัครในสาขาวิชาที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกผ่านทาง
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ เลือกโครงการโควตานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ผู้สมัครต้องพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้ 
ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้สมัคร
อาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก แม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
๙. ค่าสมัครสอบ 
 ค่าสมัครสอบ เป็นเงิน ๔๐๐ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท ** เม่ือช าระค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครจะขอ
เงินค่าสมัครคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
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๑๐. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ดังนี้ 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
การรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ให้ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบ
ตามข้ันตอนการสมัคร ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ในการสมัคร 

ขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 
๑. ศกึษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับ

นักศึกษาจากประกาศ/ระเบียบ
การรับสมัคร  

ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนที่จะ
ด าเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการดังนี ้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมคัรและสืบค้นข้อมูล
ประกอบการรับสมัครที ่http://www.admission.kmutnb.ac.th 

๒. ลงทะเบียนเพื่อการสมคัรผ่าน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน ์

ก่อนการสมัครผูส้มัครทุกคนต้องท าการลงทะเบยีนเพื่อสมัครเรียน (ผู้สมคัรลงทะเบียนได้เพียง 
๑ ครั้งเท่านั้น) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งในข้ันตอนน้ีผู้สมัครจะต้อง 
 กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร ๑๓ หลัก ให้ถูกตอ้ง  
 ก าหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้ก าหนด ควรก าหนดรหัสที่ผู้สมัครจ าได้ง่าย)  
 กรอกช่ือ – นามสกลุ 

๓. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน ์
- กรอกข้อมูลการสมัครและ 
- พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน

ค่าสมัคร 

เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th (ตั้งแต่วันท่ี  
๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 
 ผู้สมัครกรอกข้อมลูที่ถูกต้อง  
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึก 
พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (ช าระเงินภายในวันท่ีที่ก าหนด ซึ่งระบอุยู่ในใบแจ้งการช าระเงิน) 

๔. ช าระเงินค่าสมัครสอบที่
ธนาคาร 

ผู้สมัครถือใบแจ้งการช าระค่าสมคัรไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา 
ภายในวนัที่ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผูส้มัครช าระเงินตาม
ก าหนดเวลาในใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร  
 หากผู้สมคัรไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามใบแจง้การช าระเงินค่าสมัคร  
กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผูส้มัครด าเนินการ  
login                               (                    )                 ครเดมิท า
ตามขั้นตอนท่ี ๒ และ ๔ ใหม่อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่
ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลยัไมไ่ด ้

๕. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครว่าการสมคัรส าเรจ็หรือไมห่ลังจากวนัที่ผูส้มคัรไป 
ช าระเงินแล้ว ๓ วันท าการ โดยเขา้สูร่ะบบการรบันักศึกษาออนไลน์ท่ี 
http://www.admission.kmutnb.ac.th ถ้าขึ้นข้อความวา่ “ส าเรจ็” แสดงว่าการสมัครส าเรจ็
เรยีบรอ้ยแล้ว 

๖. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร 

ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมคัร เพื่อดูข้อมลูการสอบอาทิ เลขที่สมัคร เลขทีส่มคัรสอบ และ
สถานทีส่อบ ตลอดจนน ามาใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ และใช้ติดต่อกบัมหาวิทยาลัย 
โดยเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th  
ได้ตั้งแตว่ันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556 

ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัครและช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
 กรณีที่ผูส้มัครมคีวามประสงค์สมัครใหม่ เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือกสมัคร สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาของ
ก าหนดการรับสมัคร โดย login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ตอ้งลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดมิ ท าตามขั้นตอนที่ ๓ และ 
๔ ใหม่อีกครั้ง หากผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมคัรแล้ว ต้องช าระเงนิค่าสมัครใหม่ ผูส้มัครเกดิปญัหา หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ  ให้แจ้งงานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา โทร. ๐ ๒ ๕๕๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๖ หรือ ๑๖๒๗ 
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๑๑. วิธีการคัดเลือก 
 ระดับปริญญาตรี ๔ ปี พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และการสอบสัมภาษณ์ 
 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และการสอบสัมภาษณ์ 
๑๒. การสอบสัมภาษณ์ 

ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาและสถานที่  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 หลักฐานที่ต้องน ามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ 

๑. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
๒. บัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจ าตัว

ประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง ๑ ชุด 
๓. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง ๑ 
๔. หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ Transcript ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลง

นามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง ๑ ชุด 
- ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ต้องแสดงผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ [ทั้งนี้ผู้สมัคร

ต้องก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)] 
- ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ต้องแสดงผลการศึกษาถึงภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

[ทั้งนี้ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)] 
 มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไม่
ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันท ี
๑๓. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

๑๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑๓.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๑ (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร) และ ข้อ ๒ (คุณสมบัติทั่วไปของ
ผู้สมัคร) 

๑๓.๓ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีก าหนดการเรียนตามวันและเวลา
ราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๑ -๑๓.๓ ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัคร
สอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
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๑๔. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

๑๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและประสงค์เข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๑๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ประมาณ ๑๖,๙๕๐ บาท ภายในเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่
จบการศึกษา สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาคืนได้ แต่จะ ไม่คืนให้ในกรณีที่ผู้รับคัดเลือก
ประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


