
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 11 2 7 18 2 20
(หลกัสตูรเทียบโอน 4 ปีโครงการร่วม) (12) (2) (7) (19) (2) (21)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 130 226 91 203 93 172 100 195 9 1 423 797 1220
(หลกัสตูร 4 ปี) (131) (226) (91) (203) (93) (173) (100) (195) (10) (3) (425) (800) (1225)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 77 150 65 139 72 123 93 148 5 9 312 569 881
โครงการร่วมมีเดียฯ (หลกัสตูร 4 ปี) พืน้ทีก่ารศกึษาบางขนุเทียน (77) (153) (65) (139) (72) (124) (93) (148) (7) (11) (314) (575) (889)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 113 140 87 118 125 122 152 139 91 93 20 7 588 619 1,207
(หลกัสตูร 5 ปี) (114) (140) (88) (118) (125) (123) (153) (139) (91) (93) (24) (9) (595) (622) (1,217)

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 68 55 64 31 82 49 63 40 1 278 175 453
(หลกัสตูร 4 ปี ) (68) (55) (64) (32) (82) (49) (65) (42) (1) (280) (178) (458)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 8 32 15 23 21 2 7 1 91 51 142
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ 4 ปี ) (33) (8) (32) (15) (23) (22) (2) (7) (4) (94) (52) (146)

คณะวิทยาศาสตร์ 139 256 134 242 127 250 124 285 5 25 529 1058 1,587
(หลกัสตูร 4 ปี) (141) (262) (136) (245) (127) (252) (124) (285) (6) (26) (534) (1,070) (1,604)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 650 424 665 358 567 310 688 328 69 12 2639 1432 4,071
(หลกัสตูร 4 ปี) (651) (426) (669) (359) (568) (310) (690) (329) (75) (15) (2,653) (1,439) (4,092)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 0 7 0 7
(หลกัสตูรเทียบโอน 4 ปี โครงการปกต)ิ (7) (1) (8) () (8)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 156 101 132 97 145 111 182 100 31 7 646 416 1,062
(หลกัสตูรนานาชาติ 4 ปี) (160) (102) (137) (97) (147) (114) (186) (103) (85) (19) (715) (435) (1,150)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 0 1

(หลกัสตูรสองภาษา 4 ปี) (2) (2) () (2)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 20 34 13 34 13 31 17 28 0 0 11 5 74 132 206

(หลกัสตูรนานาชาติ / ภาษาองักฤษ 4 ปี ) (21) (34) (13) (37) (14) (31) (17) (34) () () (12) (7) (77) (143) (220)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 43 66 32 47 45 54 32 37 32 37 1 1 185 242 427

(หลกัสตูรนานาชาติ / ภาษาองักฤษ 5 ปี ) (44) (66) (34) (47) (46) (54) (32) (37) (33) (37) (2) (2) (191) (243) (434)
สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 45 23 58 10 57 17 160 50 210

(หลกัสตูร 4 ปี ) (45) (23) (59) (10) (58) (17) (162) (50) (212)
รวมทัง้หมด 1,474 1,483 1,384 1,296 1,356 1,260 1,453 1,307 123 130 162 67 5,952 5,543 11,495

(1,485) (1,495) (1,400) (1,304) (1,362) (1,269) (1,462) (1,319) (124) (130) (237) (92) (6,070) (5,609) (11,679)

รวมจ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบียน   =  11,495  คน รวมจ านวนสถานภาพนักศกึษา  (  )  =   11,679 คน
จ ำนวนนักศกึษำทีไ่ม่ลงทะเบียนเรียน จ ำนวน 80 คน , ลำพกักำรศกึษำ  จ ำนวน 93 คน ,  

ลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลยัโดยไม่มีรำยวิชำลงที ่มจธ.  จ ำนวน 3 คน  ,  แลกเปลีย่นตำ่งประเทศโดยไม่มีรำยวิชำลงทีม่จธ.   จ ำนวน 1 คน , ศกึษำตอ่โครงกำร MOU จ ำนวน  7 คน 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย = 2,695 คน    นักศึกษาตกค้าง  = 329 คน

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน / สถานภาพนักศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2559  จ าแนกตามชัน้ปี
รวมนกัศกึษา

ทัง้หมด

 ข้อมลู ณ วนัที ่7 ก.พ.60 : ส ำนักงำนทะเบียนนักศกึษำ


