
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 สาขาวิชาที่เปดรับ  

 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

วิศวกรรมเคม ี 2 

วิศวกรรมเคม ี(หลักสูตรนานาชาต)ิ 2 

วิศวกรรมเครื่องกล 2 

วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม) 2 

วิศวกรรมเครื่องมือ 2 

วิศวกรรมวสัด ุ 2 

วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 2 

วิศวกรรมไฟฟา 2 

วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเลก็ทรอนิกสกําลังและพลังงาน) 2 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 2 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

วิศวกรรมโยธา 2 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสตูรนานาชาติ) 2 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 
2 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 

วิศวกรรมอัตโนมัต ิ(หลักสตูรนานาชาติ) 2 

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

วิศวกรรเมคคาทรอนิกส 2 

 
 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น 
  

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร  ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

  

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 
  

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมกําหนดขั้นต่ํา   

 GPA  วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  2.75  

 GPA  คณิตศาสตร  ไมต่ํากวา  2.75   

 GPA  ภาษาตางประเทศ       ไมต่ํากวา  2.50 

                                    
  

 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร 
 สาขาวิชาที่เปดรับ 

 

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

คณิตศาสตร 1 
 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น 
 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA คณติศาสตร ไมต่ํากวา  3.50  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา  3.00  
 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  
 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
 

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

สถิต ิ 1 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น 
 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

  

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 
 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา  2.75  

 GPA คณติศาสตร ไมต่ํากวา  2.75  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา  2.50  

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 1 

เคม ี 1 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

จุลชีววิทยา 1 

ฟสิกสประยุกต 1 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น 
 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน และดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรค 

 และนวัตกรรม) 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  

  

 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 
 

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
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of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 
 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

สถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ) 2 
 

 วุฒิที่ใชสมัคร      

 

  สถาปตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)   ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร เทานั้น 
 

  สถาปตยกรรมภายใน (หลักสตูรนานาชาติ)  ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ  

     คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
 

  การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ  

     คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
 

  ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ)   ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ  

     คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ หรือ 

     ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศ เทานั้น 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  2.75 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA คณติศาสตร  ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ  ไมต่ํากวา  3.00  

ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
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of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

  

 

 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (ตอ) 
 

 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) 

 IELTS ไมต่ํากวา  4.5 หรือ 

 TOEFL (IBT) ไมต่ํากวา  53 หรือ 

 CU-TEP (คะแนนดิบ) ไมต่ํากวา  53 หรือ 

 RMIT ผานเกณฑที่ระดับ Intermediate (เทียบเทา IELTS ระดับ 4.5) 
 

 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

2. ผูสมัครตองมี Portfolio งานศิลปะ หรืองานออกแบบประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ และตองผานการ

ทดสอบความถนัดทางการออกแบบและการสัมภาษณของทางคณะฯ 

   3. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  
 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

** Report of English Proficiency Test  from TOEFL, IELTS, CU-TEP, RMIT. 

 

** Remarks: 

'1. English Proficiency Test accepted by SoAD are as follow:  

TOEFL (ibt) = 61, IELTS = 5,CU-TEP = 500 (61) or RMIT = Upper Intermediate (5) 

2. For those who get the scores with  IELTS – 4.5,  TOEFL (ibt) – 53-60, CU-TEP – 477 (53) or RMIT = Intermediate 

(4.5) can submit the application form and take the aptitude and interview test. If the students are accepted, they 

are required to study English Course in May - June.  

 

'Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test.  

Please contact Khun Warin at 0-2803-8350 on the 2nd floor of The Mall Bangkae Branch.  

 

3. (Portfolio of Art and Design work): 

'Portfolio may include sketches, paintings, drawings, photographs, graphics, illustrations, prints of digital work, and 

scanned or photographed oversized work (such as installations, sculptures, etc.). Applicants have to bring their 

Design Work Portfolio during the Interview. Please do not mail your Portfolio with your application. 

 

ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 

 

 

  

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
 

 วุฒิที่ใชสมัคร   ม.6  สายการเรยีนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
  

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  2.50 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  2.50  

 GPA คณติศาสตร  ไมต่ํากวา  2.75  

 GPA ภาษาตางประเทศ  ไมต่ํากวา  2.50  
   

 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  
  

 เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. สอบขอเขียน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิชาคณิตศาสตร 

- วิชาภาษาอังกฤษ 

- วิชาความรูทั่วไปดาน IT 

- IT Logic 

2. สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 
 สาขาวิชาที่เปดรับ 

  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2 
 

 วุฒิที่ใชสมัคร   ม.6  สายการเรยีนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
  

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
  

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  2.75 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  2.75  

 GPA คณติศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA ภาษาตางประเทศ  ไมต่ํากวา  3.00  

 

 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  
  

 เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. สอบขอเขียน  

- CS Aptitude Test (CSAT) จัดสอบโดยหลักสตูร CS@SIT ณ วันมาสอบสัมภาษณ 

2. สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

เทคโนโลยีการพิมพและบรรจภุัณฑ 2 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5ป) 2 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5ป) 2 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
   

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA คณติศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA ภาษาตางประเทศ  ไมต่ํากวา  3.00  

  

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 
 สาขาวิชาที่เปดรับ 

  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5ป) 2 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
   

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 
 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  3.00 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA คณติศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA ภาษาตางประเทศ  ไมต่ํากวา  2.50 
  

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 
 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกคอมพิวเตอร (ค.อ.บ. 5ป)  

2 วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกไฟฟากําลงั (ค.อ.บ. 5ป) 

วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส (ค.อ.บ. 5ป) 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
   

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  3.00 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA คณติศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA ภาษาตางประเทศ  ไมต่ํากวา  3.00  

  

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 
 สาขาวิชาที่เปดรับ 

  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลตมิีเดยี 2 
 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  3.50  

 GPA คณติศาสตร  ไมต่ํากวา  3.50  

 GPA ภาษาตางประเทศ  ไมกําหนดขั้นต่ํา  

  

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 
 สาขาวิชาที่เปดรับ 

  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 2 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
 

 ดานวิชาการดีเดน และดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรค 

 และนวัตกรรม) 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับนักศึกษา : โครงการรับนักศึกษาความสามารถ

พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2560 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ 2 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ 

  หรือ วิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร หรือ คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร 

  หรือ ปวช. สาขาเครื่องกล ,ไฟฟา, คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
  

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา  3.25 

 GPA คณติศาสตร ไมต่ํากวา  3.25 

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา  3.25  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  3.25 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00 

 GPA คณติศาสตร  ไมต่ํากวา  3.00  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา  3.00   
 

 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  
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สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย 
 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 
  

สาขาวิขาที่เปดรับ จํานวนรับเขาศึกษา 

มีเดียอาตส – กลุมวิชาเอกการออกแบบกราฟก 

2 มีเดียอาตส – กลุมวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต 

มีเดียอาตส – กลุมวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีดิจิทลั 

2 เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีชีวการแพทย 

มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร 1 

 

 วุฒิที่ใชสมัคร ม.6  สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
 

 เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 
  

 ดานวิชาการดีเดน 

 GPAX  ไมต่ํากวา  3.50 

 GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา  
 

 ดานความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเปนผูนํา , ศิลปวัฒนธรรม , ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม) 

 GPAX   ไมต่ํากวา  2.80 

 GPA วิทยาศาสตร  ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA คณติศาสตร  ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ํา   
 

 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร , คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน 

   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร  

   2. ผูสมัครตองมีผลงานประกอบการพิจารณาเปนท่ีประจักษ  
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