ปีที่ 31 ฉบับที่ 11 วันที่ 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

มจพ. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการคัดเลือกตรงประจาปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ถึง10 เม.ย. 65 นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้กําลัง
ศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
4 ปี/5 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชา
สามัญ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ประจํ า ปี
การศึ ก ษา 2565 เปิ ด รั บ สมั ค รเข้ า ศึ ก ษา
โครงการคัดเลือกตรง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 โดยผู้มีสิทธิ์สมัครคือนักเรียนที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญครบทุกวิชา
ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนสอบและตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบ
ของผู้สมัครจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประมวลผลการคัดเลือก
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1) สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแผนการเรียน
ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนดและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด
2) มีผลคะแนนครบถ้วนทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนดในการพิจารณาของแต่ละสาขาวิชา
2. คณะที่เปิดรับสมัคร
1) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติ
2) จั ด การศึ ก ษาที่ มจพ. วิ ทยาเขตปราจี น บุ รี ได้แ ก่ คณะอุต สาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีแ ละการจั ดการ
อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
3) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ 3. การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
1) ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 10 เมษายน 2565 http://
www.admission.kmutnb.ac.th (อ่านต่อหน้า 2)

มจพ. รับตรง (ต่อ)
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน 2565 http://www.admission.kmutnb.ac.th
3) สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ (ตรวจสอบกําหนดวันส่งจากคณะ) วันที่ 24 - 26 เมษายน 2565
(ตรวจสอบวันสอบจากประกาศ) สอบสัมภาษณ์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
4) ประกาศผลสอบคัดเลือก (ช่วงเย็น) วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
5) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 https://student.mytcas.com
6) คณะ/วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ
เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
7) ชําระเงิน วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2565
http://newstudent.kmutnb.ac.th/ Student/StudentLogin.aspx
รอรูปโทร.
กิจกรรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.
0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ
1627 หรือที่ https://www.facebook.com/admission.kmutnb/

คณะครุศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มจพ. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี
โด ยมี วั ต ถุ ป ระ สงค์ เ พื่ อ นํ าไ ปสู่ ก าร พั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้งสี่แห่งให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ในพิธีลงนามครั้งนี้
มี ส ถาบั น การศึ ก ษาร่ ว มลงนามพร้ อ มกั น อี ก 5 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2 จังหวัด
เพชรบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ประจํ า วิ ท ยาเขต
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2565

