
ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี

ชัน้ปี ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 4 ชัน้ปีที่ 5 ตกค้าง

คณะ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 12 2 6 0 18 2 20
(หลกัสตูรเทียบโอน 4 ปีโครงการร่วม) (12) (2) (7) () (19) (2) (21)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 139 232 91 204 92 173 100 196 10 6 432 811 1243
(หลกัสตูร 4 ปี) (139) (232) (91) (204) (93) (174) (101) (196) (12) (7) (436) (813) (1249)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 78 155 65 140 72 124 93 148 7 11 315 578 893
โครงการร่วมมีเดียฯ (หลกัสตูร 4 ปี) พืน้ทีก่ารศกึษาบางขนุเทียน (78) (155) (66) (141) (72) (125) (93) (148) (9) (13) (318) (582) (900)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 122 148 89 118 126 123 152 139 89 93 24 6 602 627 1,229
(หลกัสตูร 5 ปี) (122) (148) (90) (118) (126) (123) (154) (140) (91) (93) (33) (10) (616) (632) (1,248)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 0 1 0 1
(หลกัสตูรเทียบโอน 5 ปี) (1) () (1) () (1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 8 31 15 20 20 20 30 4 0 111 73 184
(หลกัสตูร 4 ปี ) (36) (8) (32) (15) (23) (22) (20) (30) (6) () (117) (75) (192)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 61 65 33 84 49 65 41 0 0 284 184 468
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ 4 ปี ) (70) (61) (65) (33) (85) (50) (66) (41) (1) () (287) (185) (472)

คณะวิทยาศาสตร์ 153 284 136 246 128 246 124 285 6 34 547 1095 1,642
(หลกัสตูร 4 ปี) (153) (284) (143) (249) (130) (253) (124) (285) (9) (40) (559) (1,111) (1,670)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 674 434 672 360 570 310 688 330 0 0 97 18 2701 1452 4,153
(หลกัสตูร 4 ปี) (674) (434) (673) (363) (571) (310) (692) (331) () () (106) (24) (2,716) (1,462) (4,178)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 7 0 1 0 9 0 9
(หลกัสตูรเทียบโอน 4 ปี โครงการปกต)ิ (1) () (7) () (2) () (10) () (10)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 191 112 139 97 148 111 183 100 47 8 708 428 1,136
(หลกัสตูรนานาชาติ 4 ปี) (191) (112) (142) (99) (149) (115) (186) (103) (93) (20) (761) (449) (1,210)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 0 5 0 5

(หลกัสตูรสองภาษา 4 ปี) (7) () (7) () (7)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 22 35 13 35 14 31 17 34 11 5 77 140 217

(หลกัสตูรนานาชาติ / ภาษาองักฤษ 4 ปี ) (22) (35) (14) (40) (14) (31) (17) (34) (12) (8) (79) (148) (227)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 45 67 33 47 46 54 32 37 32 37 1 1 189 243 432

(หลกัสตูรนานาชาติ / ภาษาองักฤษ 5 ปี ) (45) (67) (34) (48) (47) (54) (32) (37) (33) (37) (2) (2) (193) (245) (438)
สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 46 24 59 10 57 17 162 51 213

(หลกัสตูร 4 ปี ) (46) (24) (59) (10) (58) (17) (163) (51) (214)
รวมทัง้หมด 1,577 1,560 1,405 1,307 1,364 1,258 1,474 1,340 121 130 220 89 6,161 5,684 11,845

(1,577) (1,560) (1,421) (1,322) (1,375) (1,274) (1,485) (1,345) (124) (130) (300) (124) (6,282) (5,755) (12,037)

รวมจ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบียน   =  11,845  คน รวมจ านวนสถานภาพนักศกึษา  (  )  =   12,037 คน
จ ำนวนนักศกึษำทีไ่ม่ลงทะเบียนเรียน จ ำนวน 63 คน , ลำพกักำรศกึษำ  จ ำนวน 105 คน ,  

ลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลยัโดยไม่มีรำยวิชำลงที ่มจธ.  จ ำนวน 6 คน  ,  แลกเปลีย่นตำ่งประเทศโดยไม่มีรำยวิชำลงทีม่จธ.   จ ำนวน 12 คน , ศกึษำตอ่โครงกำร MOU จ ำนวน  6 คน 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย = 2,742 คน    นักศึกษาตกค้าง  = 425 คน

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน / สถานภาพนักศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2559  จ าแนกตามชัน้ปี
รวมนกัศกึษา

ทัง้หมด

 ข้อมลู ณ วนัที ่29 ก.ย.59 : ส ำนักงำนทะเบียนนักศกึษำ


