
ระบบทะเบียน

415022

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
รวม 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)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีกอ่สร้าง ปริญญาตรี 4 ปี 8 13 1 5 3 9 21 30

(8) (13) (1) (5) (3) (9) (21) (30)

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเคร่ืองกล ปริญญาตรี 4 ปี 13 7 16 4 8 4 2 4 43 15 58

(13) (7) (16) (4) (8) (4) (2) (6) (45) (15) (60)

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี 8 5 3 18 22 4 1 3 1 33 32 65

(8) (5) (3) (19) (22) (4) (1) (4) (1) (35) (32) (67)

เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรีเทียบโอน 4 ป ีโครงการร่วม ว.นครราชสีมา

(ระยะเวลาศึกษา 2 ปี) (1) (1) (1)

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 4 ปี 7 18 5 19 7 9 2 5 21 51 72

(7) (18) (5) (19) (7) (9) (2) (5) (1) (21) (52) (73)

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี 4 ปี 5 8 8 3 13 11 24

(5) (8) (8) (4) (13) (12) (25)

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วชิาชีพเทคโนโลยีเคร่ืองกล - SNC) ปริญญาตรีเทียบโอน 4 ปี 1 1 0 1

(ระยะเวลาศึกษา 2 ปี) (1) (1) () (1)

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วชิาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า - SNC) ปริญญาตรีเทียบโอน 4 ปี 5 1 7 1 13 1 14

(ระยะเวลาศึกษา 2 ปี) (5) (1) (7) (2) (14) (1) (15)

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วชิาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ - SNC) ปริญญาตรีเทียบโอน 4 ปี 8 1 5 2 15 1 16

(ระยะเวลาศึกษา 2 ปี) (8) (1) (5) (4) (17) (1) (18)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิามีเดียทางการแพทย์และวทิยาศาสตร์ 1 31 4 31 6 32 5 14 1 16 109 125

(1) (32) (4) (31) (6) (32) (6) (14) (1) (17) (110) (127)

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมีเดีย ปริญญาตรี 4 ปี 34 31 45 28 46 39 30 43 1 3 156 144 300

(34) (32) (46) (28) (47) (39) (30) (44) (1) (3) (158) (146) (304)

     ศิลปบัณฑิต สาขาวชิามีเดียอาตส์ ปริญญาตรี 4 ปี 33 78 24 66 41 75 35 73 1 3 134 295 429

(33) (80) (24) (66) (41) (77) (35) (73) (1) (3) (134) (299) (433)

ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 5 ปี 25 15 36 18 43 18 22 10 26 10 8 1 160 72 232

(25) (15) (36) (18) (45) (18) (22) (11) (26) (10) (11) (2) (165) (74) (239)

ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 5 ปี 52 54 48 47 68 55 47 33 51 28 10 0 276 217 493

(52) (54) (48) (47) (68) (55) (47) (33) (53) (29) (10) (3) (278) (221) (499)

ภาควชิาครุศาสตร์โยธา

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 5 ปี 10 23 31 29 30 32 17 22 23 27 8 1 119 134 253

(10) (24) (31) (29) (30) (32) (17) (22) (25) (28) (9) (1) (122) (136) (258)

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ปริญญาตรีเทียบโอน 5 ปี 1 1 0 1

(ระยะเวลาศึกษา 3 ปี) (2) (2) () (2)

ภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหการ

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 5 ปี 8 30 11 30 14 36 6 27 11 27 1 51 150 201

(8) (30) (11) (30) (14) (36) (6) (27) (11) (27) (3) (53) (150) (203)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

ภาควชิาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี 17 52 20 43 11 44 19 36 1 68 175 243

(17) (52) (20) (43) (13) (44) (19) (36) (1) (70) (175) (245)

ภาควชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน ปริญญาตรี 4 ปี 19 75 17 60 29 52 13 41 1 1 79 229 308

(19) (75) (17) (60) (29) (52) (13) (41) (1) (1) (79) (229) (308)

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ปริญญาตรี 4 ปี 24 43 28 43 19 53 13 58 84 197 281

(24) (43) (28) (43) (19) (53) (13) (58) (84) (197) (281)

รวมคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 269 472 305 424 348 484 216 368 111 92 43 14 1292 1854 3146

(269) (477) (306) (425) (354) (486) (217) (370) (115) (94) (57) (19) (1318) (1871) (3189)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     วทิยาศาสตรบัณฑิต วทิยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 33 17 24 23 21 30 19 18 1 98 88 186

(35) (17) (24) (23) (21) (30) (21) (19) (2) (103) (89) (192)

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 65 37 86 51 68 41 57 49 276 178 454

(65) (37) (86) (51) (68) (41) (57) (49) (276) (178) (454)

รวมคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 98 54 110 74 89 71 76 67 1 374 266 640

(100) (54) (110) (74) (89) (71) (78) (68) (2) (379) (267) (646)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

คณะวทิยาศาสตร์

ภาควชิาคณิตศาสตร์

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 14 19 14 25 8 28 10 26 1 47 98 145

(14) (19) (14) (25) (8) (28) (10) (26) (1) (47) (98) (145)

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี 21 14 29 7 26 7 25 13 101 41 142

(21) (14) (29) (7) (26) (7) (25) (13) (101) (41) (142)

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ  ปริญญาตรี 4 ปี 15 21 8 23 12 24 6 28 41 96 137

(16) (21) (8) (23) (12) (24) (6) (28) (42) (96) (138)

ภาควชิาเคมี

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี ปริญญาตรี 4 ปี 24 86 24 87 21 74 27 76 5 96 328 424

(25) (86) (24) (87) (22) (74) (27) (76) (5) (98) (328) (426)

ภาควชิาจุลชีววทิยา

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา ปริญญาตรี 4 ปี 17 59 13 40 13 53 16 65 2 2 61 219 280

(17) (59) (13) (40) (13) (53) (16) (65) (2) (3) (61) (220) (281)

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 11 28 6 28 7 34 11 38 35 128 163

(11) (29) (7) (28) (7) (34) (11) (39) (36) (130) (166)

ภาควชิาฟิสิกส์

     วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี 54 43 39 47 38 68 32 47 1 3 164 208 372

(54) (43) (39) (47) (38) (68) (32) (47) (1) (4) (164) (209) (373)

รวมคณะวิทยาศาสตร ์ 156 270 133 257 125 288 127 293 0 0 4 10 545 1,118 1,663

(158) (271) (134) (257) (126) (288) (127) (294) () () (4) (12) (549) (1,122) (1,671)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

คณะวศิวกรรมศาสตร์

 

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี (พืน้ที่การศึกษาราชบุรี) 73 60 55 38 128 98 226

(73) (60) (56) (38) (129) (98) (227)

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 56 25 41 10 57 26 54 16 3 211 77 288

(57) (25) (41) (10) (57) (26) (54) (16) (4) (213) (77) (290)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  (นานาชาติ) 37 17 39 27 45 30 47 19 3 171 93 264

(37) (17) (39) (27) (48) (31) (49) (19) (9) (2) (182) (96) (278)

ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 18 23 24 21 16 17 16 19 3 74 83 157

(18) (23) (24) (21) (16) (17) (16) (19) (3) (74) (83) (157)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 4 ปี 43 50 28 37 38 32 35 23 1 145 142 287

(43) (50) (28) (37) (38) (32) (35) (23) (1) (145) (142) (287)

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม) 49 15 56 21 60 24 56 14 4 225 74 299

(49) (16) (56) (21) (60) (24) (56) (14) (4) (225) (75) (300)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 4 ปี 80 19 87 14 99 11 85 8 12 363 52 415

(80) (19) (88) (14) (101) (11) (86) (8) (12) (367) (52) (419)

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือ ปริญญาตรี 4 ปี 35 12 32 23 40 15 28 20 2 137 70 207

(35) (12) (32) (23) (40) (15) (29) (20) (2) (138) (70) (208)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 4 ปี 16 27 17 18 17 38 22 24 1 72 108 180

(16) (27) (17) (18) (17) (38) (22) (24) (1) (72) (108) (180)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรสองภาษา) 1 1 0 1

(1) (1) () (1)

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) ปริญญาตรี 4 ปี 36 10 24 21 34 11 32 7 3 129 49 178

(36) (10) (24) (21) (35) (11) (32) (7) (3) (130) (49) (179)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี 59 13 52 19 71 26 61 15 4 247 73 320

(60) (13) (52) (19) (71) (26) (61) (15) (4) (248) (73) (321)

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 4 ปี 66 16 45 19 66 14 54 11 2 233 60 293

(67) (16) (45) (19) (66) (14) (54) (11) (2) (234) (60) (294)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ) 43 19 44 18 56 18 58 9 22 3 223 67 290

(43) (19) (44) (18) (56) (18) (58) (9) (53) (11) (254) (75) (329)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ปริญญาตรีใบที่สอง 2 2 0 2

(2) (2) () (2)

ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั ปริญญาตรี 4 ปี 26 13 15 11 27 17 37 7 10 1 115 49 164

(26) (13) (15) (11) (27) (17) (37) (7) (10) (1) (115) (49) (164)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั ปริญญาตรี 4 ปี (สองภาษา) 1 1 0 1

(2) (2) () (2)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั(สหกจิศึกษา)  ปริญญาตรี 4 ปี 18 11 15 3 15 6 10 3 1 59 23 82

(18) (11) (15) (3) (15) (6) (10) (3) (1) (59) (23) (82)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั(สหกจิศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน 7 8 2 1 17 1 18

(ระยะเวลาศึกษา 3 ปี) (7) (8) (2) (1) (17) (1) (18)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอัตโนมัติ ปริญญาตรี 4 ปี (นานาชาติ) 21 13 17 14 21 5 16 9 1 76 41 117

(21) (13) (17) (14) (21) (5) (16) (9) (1) (76) (41) (117)

ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี 13 25 10 18 24 24 22 26 3 69 96 165

(13) (25) (10) (18) (24) (24) (22) (26) (3) (69) (96) (165)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี (นานาชาติ) 12 14 8 19 13 18 4 12 2 3 39 66 105

(12) (14) (8) (19) (13) (19) (4) (12) (3) (5) (40) (69) (109)

ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) 16 15 17 15 32 15 20 9 1 1 86 55 141

(16) (15) (18) (16) (32) (15) (20) (9) (1) (1) (87) (56) (143)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 48 38 45 20 50 33 47 22 2 1 192 114 306

(49) (38) (45) (20) (50) (33) (47) (22) (4) (1) (195) (114) (309)

ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 32 13 21 6 39 5 32 4 3 1 127 29 156

(32) (13) (22) (6) (39) (5) (32) (4) (3) (2) (128) (30) (158)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรสองภาษา) 4 4 0 4

(4) (4) () (4)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรสองภาษา) 1 1 0 1

(2) (2) () (2)

     วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 4 ปี 41 36 32 32 67 51 35 30 4 1 179 150 329

(41) (36) (33) (32) (67) (51) (36) (31) (4) (1) (181) (151) (332)

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 838 484 733 424 895 436 771 307 0 0 89 19 3,326 1,670 4,996

(842) (485) (738) (425) (901) (438) (776) (308) () () (132) (32) (3,389) (1,688) (5,077)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี 8 17 9 9 13 14 15 9 2 0 47 49 96

(8) (17) (9) (9) (13) (14) (15) (9) (2) () (47) (49) (96)

ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี  นานาชาติ 7 22 5 22 5 19 12 18 4 7 33 88 121

(7) (22) (5) (22) (5) (20) (12) (19) (4) (7) (33) (90) (123)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 5 ปี 0 0 0

(1) (1) () (1)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 5 ปี 21 23 31 27 25 19 22 17 15 13 114 99 213

(22) (23) (31) (27) (25) (19) (22) (17) (15) (13) (1) (115) (100) (215)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 5 ปี 12 27 17 27 8 18 11 20 4 14 52 106 158

(12) (27) (17) (27) (8) (18) (11) (20) (4) (16) (52) (108) (160)

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 48 89 62 85 51 70 60 64 19 27 6 7 246 342 588

(49) (89) (62) (85) (51) (71) (60) (65) (19) (29) (7) (8) (248) (347) (595)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่พิมพ์ : 04/02/2559

สรุปจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   จ าแนกตามชั้นปี

ตกค้าง รวมนักศึกษา
รวมคณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5

สถาบันวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

    วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 4 ปี 59 13 58 17 117 30 147

(59) (13) (58) (17) (117) (30) (147)

รวมสถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 59 13 58 17 117 30 147

(59) (13) (58) (17) (117) (30) (147)

รวมจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียน = 11,180 คน ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2559

รวมจ านวนสถานภาพนกัศึกษา ( )  = 11,325 คน ส านักงานทะเบียนนักศึกษา

จ านวนนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 53 คน  =  ครุ 23 คน , IT 2 คน , วท. 5 คน , วศ. 19  คน , สถาปัตย์ 4 คน
ลาพักการศึกษา  จ านวน 80 คน  =   ครุ 19 คน , IT 2 คน , วท. 3 คน , วศ. 53  คน , สถาปัตย์ 3 คน
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัยโดยไม่มีรายวชิาลงที่ มจธ.  จ านวน 1 คน  =    วศ. 1  คน 
แลกเปล่ียนต่างประเทศ  จ านวน 7 คน  =   ครุ 1 คน , IT 2 คน ,  วศ. 4  คน 
ศึกษาต่อโครงการ MOU จ านวน  4 คน  =  วศ. 4 คน
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