
ค ำชี้แจงกำรสมัครออนไลน์ (Please read the guidelines) 

1. โปรดเลือก “หลักสูตร” ที่จะสมัครก่อนการท าขั้นตอนอ่ืน (Please select your academic programs before 

do other steps) 

2. ระบบการสมัครนีไ้ม่รองรับในมือถือ (This application does not support in mobile phone) 

3. ระบบการสมัครนี้เหมาะกับเว็บ Browser รุ่น version 10 เป็นตน้ไป google chrome version 56.0.2924.87 

(This application suitable for IE version 10 or higher version and google chrome version 

56.0.2924.87 ) 

4. โปรดสแกนเอกสารการสมัครและเอกสารการช าระเงินแนบมาในระบบ (Please scan your application 

documents and payment documents)  

 - ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จ านวน 1 ฉบับ (1 Copy pf Bachelor or 

Master Transcript) 

 - ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จ านวน 1 ชุด (1 

Copy of Graduate Diploma) 

- รูปถ่ายสี หรือขาวด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป (1 or 2 inches photo) 

- ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด (1 Copy of house registration) 

- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด (1 Copy of Identity card)  

- ผลประเมินการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บงัคับบญัชา ระบบจะสง่แบบประเมินให้ทางอีเมลล์ 

(Recommendation letter online from your Adviser or Supervisor)  

 - หลักฐานความสามารถอ่ืนๆ ที่ผู้สมัครสามารถน ามาประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ เชน่ ความสามารถพิเศษ

ต่างๆ ผลงานการตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ (Other additional documents for interviews such as published 

journals)  

 - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที่สอบผ่าน (English-

language proficiency test as TU-GET TOEFL or IELTS within 2 years since the test date)  

 - ส าเนาหลักฐานการช าระเงนิค่าสมัครสอบ (Pay in) จ านวน 1 ชุด 1 (1 Copy of Pay in)  

 - เอกสารรับรองจากอาจารย์ทีป่รึกษาหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานตน้สังกัดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ (กรณีท างาน

แล้ว) ส าหรับผู้สมัครทุน (Letter of Permission to Study)  

 - เอกสารส าเนาทุกฉบบัให้เขียน “ส าเนาถูกต้อง”และลงนามก ากับทุกฉบบั (Certified true and correct copy 

and sign you name)  

ข้อควรระวัง ***หำกเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด จะถือว่ำเอกสำรกำรสมัครไม่สมบูรณ์***  



ล าดับ ชื่อหลักสูตร ค่าสมัครสอบ 
(บาท) 

(โครงกำรพิเศษ) 
ธนาคาร : กรุงเทพ 
ชื่อบัญชี  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
เลขบัญชี :  091-0112622 

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (โครงการ
พิเศษ)  Doctor of Philosopy Program in Medical Engineering 

700 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมทาง 
การแพทย์(โครงการพิเศษ)  
Master of Science Program in Medical Engineering 

700 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ 
จัดการทางวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 
 Master of Engineering Program in Engineering Management 

500 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรม 
โยธา (โครงการพิเศษ) 

350 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)   

500 

(โครงกำรปกติ) 
ธนาคาร : กรุงเทพ 
ชื่อบัญชี  คณะวิศวกรรมศาสตร ์มธ. 
เลขบัญชี :  091-0141407 

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
(โครงการปกติ) 

350 

2. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(โครงการปกติ) 

350 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เคมี(โครงการปกติ) 

350 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(โครงการปกติ) 

350 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา้และ
คอมพิวเตอร์ (โครงการปกติ) 

350 

 

 


