
ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี

ช้ันปี ช้ันปทีี่ 1 ช้ันปทีี่ 2 ช้ันปทีี่ 3 ช้ันปทีี่ 4 ช้ันปทีี่ 5 ตกคา้ง

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

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 13 2 12 0 4 0 29 2 31
(หลกัสตูรเทียบโอน 4 ปีโครงการร่วม) (13) (2) (12) () (8) () (33) (2) (35)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 93 208 94 175 100 197 54 146 9 5 350 731 1081
(หลกัสตูร 4 ป)ี (93) (208) (94) (176) (103) (197) (54) (146) (12) (6) (356) (733) (1089)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 68 140 73 125 93 146 70 130 2 7 306 548 854
โครงการร่วมมีเดียฯ (หลกัสตูร 4 ป)ี พ้ืนทีก่ารศึกษาบางขนุเทียน (68) (144) (74) (125) (94) (148) (71) (131) (2) (7) (309) (555) (864)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 95 122 126 124 155 141 92 92 111 92 27 2 606 573 1,179
(หลกัสตูร 5 ป)ี (95) (123) (126) (124) (157) (141) (92) (93) (115) (94) (33) (6) (618) (581) (1,199)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 0 1 0 1
(หลกัสตูรเทียบโอน 5 ป)ี (2) () (2) () (2)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 65 37 86 51 68 41 57 49 276 178 454
(หลกัสตูร 4 ปี ) (65) (37) (86) (51) (68) (41) (57) (49) (276) (178) (454)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 17 24 23 21 30 19 18 1 0 98 88 186
(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ 4 ปี ) (35) (17) (24) (23) (21) (30) (21) (19) (2) () (103) (89) (192)

คณะวิทยาศาสตร์ 156 270 133 257 125 288 127 293 4 10 545 1118 1,663
(หลกัสตูร 4 ป)ี (158) (271) (134) (257) (126) (288) (127) (294) (4) (12) (549) (1,122) (1,671)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 691 383 577 310 704 333 610 230 51 8 2633 1264 3,897
(หลกัสตูร 4 ป)ี (695) (384) (581) (310) (707) (333) (613) (231) (54) (9) (2,650) (1,267) (3,917)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 0 8 0 2 1 17 1 18
(หลกัสตูรเทียบโอน 4 ปี โครงการปกต)ิ (7) () (8) () (2) (1) (17) (1) (18)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 147 101 149 114 183 103 161 77 29 10 669 405 1,074
(หลกัสตูรนานาชาติ 4 ป)ี (147) (101) (150) (115) (186) (105) (163) (77) (67) (22) (713) (420) (1,133)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 0 7 0 7

(หลกัสตูรสองภาษา 4 ป)ี (9) () (9) () (9)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 15 39 14 31 18 33 27 27 6 7 80 137 217

(หลกัสตูรนานาชาติ / ภาษาอังกฤษ 4 ปี ) (15) (39) (14) (31) (18) (34) (27) (28) (6) (7) (80) (139) (219)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 33 50 48 54 33 37 33 37 19 27 0 0 166 205 371

(หลกัสตูรนานาชาติ / ภาษาอังกฤษ 5 ปี ) (34) (50) (48) (54) (33) (37) (33) (37) (19) (29) (1) (1) (168) (208) (376)
สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 59 13 58 17 117 30 147

(หลกัสตูร 4 ปี ) (59) (13) (58) (17) (117) (30) (147)
รวมทัง้หมด 1,468 1,382 1,401 1,281 1,508 1,349 1,250 1,099 130 119 143 50 5,900 5,280 11,180

(1,477) (1,389) (1,408) (1,283) (1,521) (1,354) (1,258) (1,105) (134) (123) (202) (71) (6,000) (5,325) (11,325)

รวมจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน   =  11,180  คน รวมจ านวนสถานภาพนักศึกษา  (  )  =   11,325 คน

จ ำนวนนักศึกษำทีไ่มล่งทะเบียนเรียน จ ำนวน 53 คน , ลำพักกำรศึกษำ  จ ำนวน 80 คน ,  

ลงทะเบียนเรียนขำ้มมหำวิทยำลัยโดยไมม่รีำยวิชำลงที ่มจธ .  จ ำนวน 1 คน  ,  แลกเปล่ียนต่ำงประเทศ  จ ำนวน 7 คน , ศึกษำต่อโครงกำร MOU จ ำนวน  4 คน 

คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้นปีสุดท้ำย = 2,385 คน    นักศึกษำตกค้ำง  = 273 คน

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน / สถานภาพนักศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2558  จ าแนกตามชัน้ปี
รวมนกัศกึษา

ทั้งหมด

ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ : ขอ้มูล ณ วันที ่4 กมุภำพันธ์ 2559


