
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

1,559 1,364 1,463 1,323 1,349 1,377 1,300 1,255 167 174 125 63 5,963 5,556 11,519

(1,570) (1,370) (1,465) (1,325) (1,358) (1,382) (1,310) (1,264) (169) (176) (173) (74) (6,045) (5,591) (11,636)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี 1 1 1

(1) (1) (1) (1) (2)

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเคร่ืองกล ปริญญาตรี 4 ปี 10 3 21 3 16 10 13 7 1 61 23 84

(10) (3) (21) (3) (16) (10) (13) (7) (3) (63) (23) (86)

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี 7 10 18 7 12 11 8 5 45 33 78

(7) (11) (18) (7) (12) (11) (8) (5) (45) (34) (79)

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 4 ปี 8 18 12 15 8 17 6 13 1 34 64 98

(8) (18) (12) (15) (8) (17) (7) (14) (1) (35) (65) (100)

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี 4 ปี 6 3 5 10 9 13 4 8 5 1 29 35 64

(6) (3) (5) (10) (9) (13) (4) (8) (5) (1) (29) (35) (64)

ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 5 ปี 19 6 23 21 26 18 23 14 35 17 14 1 140 77 217

(19) (6) (23) (21) (26) (18) (23) (14) (36) (17) (15) (2) (142) (78) (220)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 5 ปี 37 40 57 49 59 49 46 51 48 46 13 260 235 495

(37) (40) (57) (49) (59) (49) (46) (51) (48) (47) (14) (261) (236) (497)

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 5 ปี 16 19 16 30 15 26 9 20 29 29 5 6 90 130 220

(16) (19) (16) (30) (15) (26) (9) (21) (30) (29) (5) (6) (91) (131) (222)

รวมนักศึกษา

รวม 
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รวม

ระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันท่ีพิมพ์ : 06/03/2562

415022 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน สถานภาพนักศึกษา จ าแนกตามช้ันปี

หน้า 1 / 8  : ส านักงานทะเบียนนักศึกษา



ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

รวมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2561

คณะ/ภาควิชา/โครงการหลักสูตร 
ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5 ตกค้าง

รวม

ระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันท่ีพิมพ์ : 06/03/2562

415022 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน สถานภาพนักศึกษา จ าแนกตามช้ันปี

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 5 ปี 16 31 13 33 7 33 7 29 11 30 7 61 156 217

(17) (31) (13) (33) (7) (33) (7) (29) (11) (30) (7) (62) (156) (218)

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี 27 37 14 41 7 43 17 51 1 1 66 173 239

(27) (37) (14) (41) (7) (43) (17) (51) (1) (1) (66) (173) (239)

ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

     เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน ปริญญาตรี 4 ปี 30 61 29 55 18 66 18 74 95 256 351

(30) (61) (29) (55) (18) (66) (19) (74) (1) (97) (256) (353)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ปริญญาตรี 4 ปี 43 47 31 25 52 58 23 41 149 171 320

(43) (47) (31) (25) (52) (58) (23) (41) (149) (171) (320)

219 275 239 289 229 344 174 313 123 122 46 11 1,030 1,354 2,384

(220) (276) (239) (289) (229) (344) (176) (315) (125) (123) (52) (12) (1,041) (1,359) (2,400)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 43 14 29 12 29 6 10 5 2 1 113 38 151

(43) (14) (29) (12) (31) (7) (10) (5) (3) (1) (116) (39) (155)

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 85 43 79 52 66 53 59 30 1 290 178 468

(85) (43) (79) (52) (66) (53) (59) (30) (1) (290) (178) (468)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 18 14 18 14 32

(18) (15) (18) (15) (33)

146 71 108 64 95 59 69 35 3 1 421 230 651

รวม 

รวม 
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(146) (72) (108) (64) (97) (60) (69) (35) (4) (1) (424) (232) (656)

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 8 25 12 20 6 24 9 18 2 1 37 88 125

(8) (25) (12) (20) (6) (24) (9) (18) (2) (1) (37) (88) (125)

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี 35 17 34 15 30 12 18 11 117 55 172

(35) (17) (34) (15) (30) (12) (18) (11) (117) (55) (172)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ปริญญาตรี 4 ปี 4 26 6 22 8 27 14 21 32 96 128

(4) (26) (6) (22) (8) (27) (14) (21) (32) (96) (128)

ภาควิชาเคมี

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 4 ปี 18 90 14 63 24 58 18 75 1 9 75 295 370

(18) (90) (14) (63) (24) (58) (20) (76) (1) (9) (77) (296) (373)

ภาควิชาจุลชีววิทยา

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 9 52 13 50 11 44 13 47 1 46 194 240

(9) (52) (13) (50) (11) (44) (14) (48) (1) (47) (195) (242)

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 11 41 7 40 9 26 9 26 36 133 169

(11) (41) (7) (40) (9) (26) (9) (26) (36) (133) (169)

ภาควิชาฟิสิกส์

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี 26 37 39 35 2 2 67 74 141

(27) (39) (40) (35) (2) (2) (69) (76) (145)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรสองภาษา) 31 34 25 23 56 57 113

(31) (34) (25) (23) (56) (57) (113)

116 285 111 233 114 228 120 233 5 13 466 992 1,458รวม 
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(116) (285) (111) (233) (115) (230) (124) (235) (5) (13) (471) (996) (1,467)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) 73 31 73 31 104

(73) (31) (73) (31) (104)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 24 14 24 14 38

(พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) (25) (14) (25) (14) (39)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 4 ปี 28 7 28 7 35

(พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) (28) (7) (28) (7) (35)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า 25 17 25 17 42

อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและพลังงาน)ปริญญาตรี 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) (27) (17) (27) (17) (44)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 4 ปี 10 12 10 12 22

(พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) (11) (14) (11) (14) (25)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 54 12 57 18 56 26 58 24 1 225 81 306

(54) (12) (57) (18) (56) (26) (59) (25) (1) (226) (82) (308)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 37 10 57 29 36 21 31 16 1 3 162 79 241

 (หลักสูตรนานาชาติ) (37) (10) (57) (29) (36) (21) (31) (16) (8) (4) (169) (80) (249)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปริญญาตรี 4 ปี 13 13 13 13 26

(13) (13) (13) (13) (26)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 19 13 11 25 11 20 16 22 1 57 81 138

(19) (15) (11) (25) (11) (20) (16) (22) (2) (57) (84) (141)
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     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี 4 ปี 29 42 35 34 37 46 46 46 147 168 315

(29) (42) (35) (34) (38) (46) (46) (46) (148) (168) (316)

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม) 56 19 50 16 4 3 110 38 148

(57) (19) (50) (16) (7) (4) (114) (39) (153)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 4 ปี 83 27 83 22 94 40 98 22 8 366 111 477

(83) (27) (83) (22) (94) (40) (98) (22) (9) (367) (111) (478)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน ปริญญาตรี 4 ปี 60 20 43 25 103 45 148

(60) (20) (43) (26) (103) (46) (149)

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ ปริญญาตรี 4 ปี 28 22 31 24 20 19 34 12 2 1 115 78 193

(29) (22) (31) (24) (21) (19) (34) (12) (2) (1) (117) (78) (195)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปริญญาตรี 4 ปี 18 25 12 32 18 22 20 35 1 1 69 115 184

(19) (25) (12) (32) (18) (22) (20) (35) (1) (1) (70) (115) (185)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ปริญญาตรี 4 ปี 28 11 34 17 13 3 75 31 106

(29) (11) (34) (17) (13) (3) (76) (31) (107)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า 21 14 24 16 32 9 4 1 81 40 121

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) ปริญญาตรี 4 ปี (21) (14) (24) (16) (33) (9) (5) (1) (83) (40) (123)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี 61 23 49 23 63 32 71 25 8 1 252 104 356

(61) (23) (49) (23) (63) (32) (71) (25) (8) (1) (252) (104) (356)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีใบท่ีสอง 1 0 1 1

(1) (0) (1) (1)
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 4 ปี 51 25 47 28 61 25 61 23 2 1 222 102 324

(51) (25) (47) (28) (61) (25) (61) (23) (2) (1) (222) (102) (324)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ) 43 14 50 27 43 21 33 18 12 3 181 83 264

(43) (14) (50) (27) (43) (21) (34) (18) (29) (6) (199) (86) (285)

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด ปริญญาตรี 4 ปี 35 17 19 12 32 10 25 12 2 113 51 164

(35) (17) (19) (12) (32) (10) (25) (12) (2) (113) (51) (164)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด(สหกิจศึกษา) 30 13 14 11 13 14 15 10 1 73 48 121

 ปริญญาตรี 4 ปี (30) (13) (14) (11) (13) (14) (15) (10) (1) (73) (48) (121)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด(สหกิจศึกษา)  1 5 6 0 6

ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน (1) (5) (6) (0) (6)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ) 14 11 21 8 16 6 19 11 3 73 36 109

(14) (11) (21) (8) (16) (6) (19) (11) (3) (73) (36) (109)

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี 22 36 12 28 14 29 14 28 2 3 64 124 188

(22) (36) (12) (28) (14) (29) (14) (28) (3) (3) (65) (124) (189)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ) 12 15 9 14 13 10 11 13 1 4 46 56 102

(12) (15) (9) (14) (13) (10) (11) (13) (1) (4) (46) (56) (102)

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 17 18 17 15 18 12 16 15 2 0 70 60 130

(17) (18) (19) (15) (19) (12) (16) (15) (5) (3) (76) (63) (139)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 63 35 49 28 37 40 49 37 1 199 140 339
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(63) (35) (49) (28) (37) (40) (49) (37) (1) (199) (140) (339)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 35 5 33 5 21 12 31 13 1 121 35 156

(36) (5) (33) (5) (21) (12) (31) (13) (2) (123) (35) (158)

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 4 ปี 35 40 40 47 42 45 44 44 3 164 176 340

(35) (40) (40) (47) (42) (45) (44) (44) (4) (165) (176) (341)

875 498 822 517 738 488 774 451 58 23 3,267 1,977 5,244

(883) (502) (824) (518) (742) (488) (777) (452) (93) (32) (3,319) (1,992) (5,311)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) 10 16 9 11 12 6 6 13 5 1 42 47 89

 ปริญญาตรี 4 ปี (10) (16) (9) (11) (12) (6) (6) (14) (6) (1) (43) (48) (91)

     ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี  นานาชาติ 11 21 7 25 7 21 5 19 2 5 32 91 123

(12) (21) (7) (25) (7) (22) (6) (19) (4) (5) (36) (92) (128)

     สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 5 ปี 22 21 25 23 32 37 22 22 28 25 1 1 130 129 259

(22) (21) (25) (23) (32) (37) (22) (23) (28) (26) (2) (1) (131) (131) (262)

     สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรนานาชาติ) 10 26 11 16 8 25 12 21 16 27 1 58 115 173

 ปริญญาตรี 5 ปี (10) (26) (11) (16) (8) (26) (12) (22) (16) (27) (1) (58) (117) (175)

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 7 24 6 30 5 33 1 31 3 19 121 140

(7) (24) (6) (30) (5) (33) (1) (31) (3) (19) (121) (140)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ปริญญาตรี 4 ปี 42 29 46 24 41 34 32 30 1 1 162 118 280

(42) (29) (46) (24) (41) (34) (32) (30) (2) (1) (163) (118) (281)

รวม 
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     หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ ปริญญาตรี 4 ปี 36 86 23 78 27 81 31 77 4 117 326 443

(37) (86) (23) (78) (28) (81) (31) (78) (5) (119) (328) (447)

138 223 127 207 132 237 109 213 44 52 10 15 560 947 1,507

(140) (223) (127) (207) (133) (239) (110) (217) (44) (53) (15) (16) (569) (955) (1,524)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 65 12 56 13 41 21 54 10 3 219 56 275

ปริญญาตรี 4 ปี (65) (12) (56) (14) (42) (21) (54) (10) (4) (221) (57) (278)

65 12 56 13 41 21 54 10 3 219 56 275

(65) (12) (56) (14) (42) (21) (54) (10) (4) (0) (221) (57) (278)

*หมายเหตุ นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ 2/2561 รวม 28 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 5 ปี 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี 5

คณะวิทยาศาสตร์ 22
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 4 ปี 8
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี 5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรสองภาษา)5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ปริญญาตรี 4 ปี 2

รวม 

รวม 
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