
            (ท้ังหมด  5  หน้า) 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่   091/2561 
เร่ือง ผลการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

----------------------------------------------- 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการ
คัดเลือกโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET (ม.6) เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดี เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต (01101) ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 รหัสสาขาวิชา 01101 จ านวน 11 คน 

ล าดับ  ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว สิตาพัชญ์                 บุญฤทธ์ิชยานันต์               
2 นางสาว ภควรรณ                    บ้านศาลเจ้า                    
3 นางสาว เณศรา                     ถีระพงศ์                       
4 นางสาว กัญญาภัค                  ทองศิริ                        
5 นางสาว นลพรรณ                    เนตรอัมพร                      
6 นาย ฐิรวัฒน์                  แสนโคตร                        
7 นางสาว อชิรญา                    แสนแก้ว                        
8 นางสาว ปวีณ์สุดา                 สถานเมือง                      
9 นางสาว ฐิติชญา                   ดวงสุวรรณ                      
10 นาย เนติพงศ์                  จันที                          
11 นางสาว อรวรรณ                    ถวิลรัมย์                      

 
หมายเหตุ ให้ดูท้ายประกาศ 
 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือจนกว่าจะได้ด าเนินการครบถ้วน ดังนี้ 

 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house  

ก าหนดการ การด าเนินการ 
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ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤษภาคม 
2561 

เข้าระบบ http://admission.kmutnb.ac.th เพื่อชอรับรหัสผ่าน และพิมพ์ใบ
แจ้งรหัสผ่านส าหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ โดยเลือกรายการ “รับรหัสผ่านเคลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing-house)” 
 รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นความลับ ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของท่านท่ีจะต้อง
เก็บรกัษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใดได้ล่วงรู้ไม่
ว่าด้วยลักษณะใด ๆ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดกรณีท่ีผู้อื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่านไปยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ผ่าน
ระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing-house) 

วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 เข้าระบบ http://tcas.cupt.net/ เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น 
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่ี 
http://tcas.cupt.net เลือกยืนยันสิทธิ์ และกรอกเลขประจ าตัวประชาชน และ
รหัสผ่านตามท่ีได้รับ 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 3-6 
พฤษภาคม 2561 โดยสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่
เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้งสุดท้าย
เป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยท่ีได้รับการคัดเลือก 
 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในชว่งเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบการรับถดัไป 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  
เป็นต้นไป 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET 
เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th 

 ผู้ท่ียืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house แล้ว สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์
หรือด าเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้
คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนกัศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-house แล้ว 

http://admission.kmutnb.ac.th/
http://tcas.cupt.net/
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) 
 1. นักศึกษาเข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ท่ีหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
http://goo.gl/KbVdQM โดยใช้ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน และน าไปช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันอังคารท่ี 22 – วันจันทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2561   

 2. เมื่อนักศึกษาช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  ให้เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เพื่อบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่วันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมท้ัง Print out เอกสารท่ีได้บันทึกแล้วน าส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 3. นักศึกษาซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ณ กลุ่มงานการเงิน ชั้น 1  
อาคารบัณฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย–เยอรมัน (TGGS) ราคาชุดละ 200.00 บาท  
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนวันพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา   

4. วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30–12.00 น. นักศึกษาด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
         เวลา 08.30 น.  พบอาจารย์ท่ีปรึกษา  

5. ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. หลังพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้นักศึกษารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน
นักศึกษาและถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2  โดย
ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้  

5.1 รูปถ่ายนักศึกษา (ตามตัวอย่างท้ายเล่ม ท.7) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป เขียน ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวนักศึกษาไว้หลังรูป 

  5.2 ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ท่ีหน้าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่ายนักศึกษาให้เรียบร้อย) จ านวน 1 ฉบับ 

  5.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย  
  5.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
5.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ จ านวน 2 ฉบับ 

รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  5.6  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

     5.7 ทะเบียนนักศึกษาฉบับเต็มพิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ติดรูปถ่ายนักศึกษาให้
เรียบร้อย) ให้นักศึกษาเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน ช่องใดที่ไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้ เคร่ืองหมาย – 

5.8 แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM ติดรูปถ่ายนักศึกษา 1 รูป พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

 5.9 หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบ ท้ัง 3 รายการ
ให้นักศึกษาดึงส าเนา (COPY) แผ่นหลังออก แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือ
พนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง 1 ฉบับ และให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
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5.10 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ  200.00 บาท  

 หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจ าตัวนักศึกษา 
และ PASSWORD คือ เลขประจ าตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา   

 6. นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน ในวันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จาก www.kmutnb.ac.th 

 7. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ในวันศุกร์ท่ี 3 
สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.30 - 12.00 น.  

 8. นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่     
ดังนี้ 
     - นักศึกษาชายสวมเส้ือเชิ้ตสีขาวเกล้ียง กางเกงขายาวสีด า หรือสีกรมท่า (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) 
ผมทรงสุภาพไม่ยาวเกินปกเส้ือ และไม่มัดผม สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น  
      - นักศึกษาหญิงแต่งเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม   หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง  
กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

 9. หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาท่ีต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ท่ีงานบริการวิชาการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8110, 8113 และ 8114 

 10. มหาวิทยาลัยฯ เปิดเรียนประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ท่ี 6  สิงหาคม 
2561 

 11. นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกได้ทุกคนถือปฏิบัติตามรายละเอียด และก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ข้างต้น
ทุกประการ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธ์ิจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังอีกไม่ได้ 
 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะฯ จะสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับเข้าเป็น
นักศึกษา 

ผู้ที่ไม่เข้าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม ตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ อาจถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการสอบคัดเลือก หรือถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 เมษายน 2561 
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(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


