สรุปวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รหัส/คณะ/สาขาวิชา
สถานที่สอบสัมภาษณ
สถานที่ตรวจรางกาย
วัน/เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะวิศวกรรมศาสตร
0682
0683

0684

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมควบคุม,
วิศวกรรมสื่อสาร

0688

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
โครงการสมทบ พิเศษในระบบสองภาษา (Bilingual)
คณะวิศวกรรมศาสตร (มจพ.ปราจีนบุรี) สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

0689
0690

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

0691
0692

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

0685
0686
0687

อาคาร 83 ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และการบิน - อวกาศ

อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 81 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 81 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 82 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 82 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 81 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 81 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 45 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคาร 81 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

อาคาร 40 ป สจพ.
อาคาร 40 ป สจพ.

อาคาร 88 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ
อาคาร 45 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
และเทคโนโลยีการผลิต

อาคาร 40 ป สจพ.
อาคาร 40 ป สจพ.

รหัส 0682 - 0692
จัดสอบสัมภาษณในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.00 – 15.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร

สรุปวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รหัส/คณะ/สาขาวิชา
สถานที่สอบสัมภาษณ
สถานที่ตรวจ
วัน/เวลา สอบสัมภาษณ
รางกาย
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
0693 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาสถิติประยุกต
0694
0695

หอง 525 ชั้น 5 ภาควิชาสถิติประยุกต

อาคาร 40 ป สจพ.

หอง 525 ชั้น 5 ภาควิชาสถิติประยุกต

อาคาร 40 ป สจพ.

หอง 612 ชั้น 6 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ
หอง 903 ชั้น 9 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

อาคาร 40 ป สจพ.

หอง 420 ชั้น 4 ภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรม

อาคาร 40 ป สจพ.

หอง 723 ชั้น 7

อาคาร 40 ป สจพ.

หอง 510 ชั้น 5 ภาควิชาคณิตศาสตร

อาคาร 40 ป สจพ.

คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เกษตร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม

หอง 705 ชั้น 7
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

อาคาร 40 ป สจพ.

หอง 705 ชั้น 7
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

อาคาร 40 ป สจพ.

คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางอาหาร

หอง 720 ชั้น 7
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

อาคาร 40 ป สจพ.

คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรประยุกต

0696

คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

0697

คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาฟสิกส
อุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต

0698
0699
0700
0701
0702

อาคาร 40 ป สจพ.

รหัส 0693 - 0702
จัดสอบสัมภาษณในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.00 – 15.00 น.
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

สรุปวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รหัส/คณะ/สาขาวิชา
สถานที่สอบสัมภาษณ/สถานที่ตรวจรางกาย
วัน/เวลา สอบสัมภาษณ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
0703

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.
ปราจีนบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หองพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มจพ. ปราจีนบุรี

0704

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.
ปราจีนบุรี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนง
วิชาการจัดการผลิต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.
ปราจีนบุรี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนง
วิชาการจัดการธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.
ปราจีนบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.
ปราจีนบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
แขนงวิชาเครื่องมือแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.
ปราจีนบุรี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม

หองพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มจพ. ปราจีนบุรี

0705

0706

0707

0708

หองพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มจพ. ปราจีนบุรี
หองพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มจพ. ปราจีนบุรี
หองพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มจพ. ปราจีนบุรี
หองพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มจพ. ปราจีนบุรี

รหัส 0703 - 0708
จัดสอบสัมภาษณในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.00 เปนตนไป
โดยใหผูผานการคัดเลือกนําผลการตรวจ
รางกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดง ณ
สถานที่สอบสัมภาษณ

สรุปวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รหัส/คณะ/สาขาวิชา
สถานที่สอบสัมภาษณ/สถานที่ตรวจรางกาย
วัน/เวลา สอบสัมภาษณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0709

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ.ปราจีนบุรี)สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ชั้น 1 หอง 101

0710

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ.ปราจีนบุรี) สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ชั้น 1 หอง 101

รหัส 0709 - 0710
จัดสอบสัมภาษณในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยใหผูผานการคัดเลือกนําผลการตรวจ
รางกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดง ณ
สถานที่สอบสัมภาษณ

สรุปวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รหัส/คณะ/สาขาวิชา
สถานที่สอบสัมภาษณ
สถานที่ตรวจรางกาย
วัน/เวลา สอบสัมภาษณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

0711

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไม

อาคาร 42 ชั้น 5 หองภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ

0712

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบ
ภายใน

หอง 601 อาคาร 42 ชั้น 7

0713

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบ
เซรามิกส

หอง 601 อาคาร 42 ชั้น 6

รหัส 0711 – 0713
จัดสอบสัมภาษณในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.00 – 12.00 น.
อาคาร 40 ป หรือนําผลการตรวจรางกาย
ตรวจรางกาย เวลา 13.00 – 16.00 น.
จากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดง ณ หอง
บริการวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63
อาคาร 40 ป หรือนําผลการตรวจรางกาย
จากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดง ณ หอง
บริการวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63
อาคาร 40 ป หรือนําผลการตรวจรางกาย
จากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดง ณ หอง
บริการวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63

