
 
 

  ปีที่  27 ฉบับที่ 1 วันที ่3 - 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
       

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT/PAT) ส าหรับ
นักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาใน กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดต่างๆ ดังนี้ ก าแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  
พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  สิงห์บุรี สุโขทัย  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  
อุทัยธานี  จันทบุรี  ชลบุรี  ตราด  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  และสระแก้ว คณะ/วิทยาลัย ที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 
  1.1 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัย
นานาชาติ 
  1.2 จัดการศึกษาที่  มจพ. ปราจีนบุรี  ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
  1.3  จัดการศึกษาที่ มจพ.ระยอง ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ 

การพิจารณาคัดเลือกไม่มีสอบข้อเขียน ใช้พิจารณาจากผลคะแนนดังนี้ 
   ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่แต่ละคณะ/สาขาก าหนด (ผู้สมัครต้องมีผล
คะแนนสอบครบทุกวิชาที่คณะก าหนดส าหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา) โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่
เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้ 

 ผลคะแนนการสอบ  ครั้งที่ 1/2560  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 และหรือ 

 ผลคะแนนการสอบ  ครั้งที่ 2/2560  เดือนมีนาคม 2560 และหรือ 

 ผลคะแนนการสอบ  ปีการศึกษา 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี’ 61 โครงการรับตรง 29 จังหวดั (ใช้คะแนน GAT/PAT) 
 
 

 



ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยึดผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก โดยจะน าผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณา
ในการคัดเลือก 

ปฏทิินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

รายการ ก าหนดการ 
โครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนนGAT/PAT)   
1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.admission.kmutnb.ac.th วันที่ 15 ธันวาคม 2560 

ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ / สอบสัมภาษณ์ 
    http://www.admission.kmutnb.ac.th 

วันที่ 19 เมษายน 2561 

3. สอบสัมภาษณ์ และส่งผลตรวจสุขภาพ 
   สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ คณะ/วิทยาลัย 
   ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 23 เมษายน 2561 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก (ที่เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อ 
    สอบสัมภาษณ์) 

วันที่ 25 เมษายน 2561 

5. ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่านเพื่อน าไปปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
   ต่อผ่านระบบ Clearing House    
   (http://www.admission.kmutnb.ac.th) 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

6. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (http://tcas.cupt.net/) วันที่ 3 -6 พฤษภาคม 2561 

7. คณะ/วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
8. ช าระเงิน วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2561 

 
 
 

1. มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จ ากัด จัดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่  
26” ระหว่างวันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร
อเนกประสงค์ มจพ.  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์  
0-2587-4339 หรือ 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314 

2. มจพ. เชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ครบ 59 ปี  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ในประเภทสาขาต่าง สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2555-2000  
ต่อ 1314   

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 


