
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
--------------------------- 

                 

               ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ทั้งหมด  15  หน้า) 
 

สาขาเครื่องกล 
ห้องท่ี 1 (M11) 

(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 
(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 12) 
(โควตานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ล าดับที่ 13) 

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 14) 
 

                          ล าดับที่                ชื่อ                        นามสกุล 
  1. นายปฐมวงศ์ เจียรนิติธร  
 2 นายศุภกฤต รัตนเกษตร  
 3. นางสาวภัทรมน วัฒนธรรม  
 4. นางสาวมาติกา ไกรศักดิ์ศรี  
 5. นายโชติพงศ ์ เลิศธรรมคุณ  
 6. นายณริท เวชนุสิทธิ์  
 7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พันธ์พฤทธิ์  
 8. นายรัฐพงศ ์ พ่ึงสมศักดิ ์  
 9. นายณัฐพล ศักดิ์สถาพร  
 10. นางสาวธัญลักษณ์ เม้าอุดม  
 11. นายณภัทร สงวนทรัพย ์
 12. นายศุภวิชญ์ วันนู 

/13.  นายจูนซู... 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 



 
-2- 

 
สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 1 (M11) (ต่อ) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 

(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 12) 
(โควตานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ล าดับที่ 13) 

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 14) 
 

                         ล าดับที่                ชื่อ                        นามสกุล 
 13. นายจูนซู คิม 
 14. นายคุณาทิศ กิจประสงค์ 
 15. นางสาวภัคธีมา เหมะจันทร 
 16. นางสาวพลอยตะวัน มิ่งขวัญ 
 *** 17. นายอภิวัฒน์ ศิวะโกเศศ 
 18. นายธนกร ศรีจอหอ 
 *** 19. นายณัฐพงษ ์ น ้าดอกไม ้
 20. นายธวัชชัย ช่วยนิมิตร 
 21. นายวิภูษิต คงอุดมเกียรติ 
 *** 22. นายทัศน์พล ตั งพิพัฒน์พงศ์ 
 *** 23. นายคุณากร อุ่นดา 
 *** 24. นายจตุภูม ิ ลีธนศักดิ์สกุล 
 *** 25. นายศุภกร พาเรโท โห 
 *** 26. นายเจษฎากรณ์ ฤทธิ์ประเสริฐศรี 
 *** 27. นายวริศ ยูถะสุนทร 
 28. นายจิรพจน์ เกื อกูลศาสนกิจ 
  
 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 
ห้องท่ี 2 (M12) 

(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 
(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 12) 
(โควตานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ล าดับที่ 13) 

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 14) 
 

   

                       ล าดับที่               ชื่อ                        นามสกุล 
 1. นางสาวอาทิตยา อ่ิมสิน  
 2. นายปฎิภาณ สระธรรม  
 3. นายวงศธร ศรีมีชัย  
 4. นายธีรพงศ์ อินทัศสิงห์  
 5. นางสาวณภัทธิรา กี เจริญ  
 6. นายคณพล เกิดในมงคล  
 7. นายภาคิน ปุระเตนนท ์  
 8. นายชวนากร เกิดทอง  
 9. นายภูริภัทร ชินรักษา  
 10. นายธนะศักดิ ์ อรุณศิริวัฒน์  
 11. นางสาวลัลลลิล มหาถาวร   
 12. นางสาวพิมพ์จุฑา ศศิพงศ์พรรณ 
 13. นายชนะชัย ฉิมแฉล่ม 
 14. นายธนโชติ ฐิติธนานุกิจ 
 *** 15. นายกลวัชร ชื่นชอบ 
 16. นายคณัสนันท์ คงยศ 
 17. นายรชต พรมแสนปัง 
 18. นายรณกร จารุภัทราพันธุ์ 
 *** 19. นายภัทรพล เสริมวงศ์วัฒนา 
  *** 20. นายศุภณัฐ เมฆวัฒนา 
 

/21.  นายศุภวิชญ์… 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 2 (M12) (ต่อ) 
 

                        ล าดับที่              ชื่อ                        นามสกุล 
 *** 21. นายศุภวิชญ์ ปัทมภาสสกุล 
 22. นายกริวชญ์ บัวม ี
 *** 23. นายภีมพล คุระทอง 
 *** 24. นายสุพศิน ชุติมา 
 25. นายธนัท เทศเพ็ญ 
 26. นายภูริวัจน์ รงคะพิพัฒน์กุล 
 27. นายปองภพ วิไลกุล 
 28. นายปฐมพร ทับสกุล 
 *** 29. นายภูริต หงษ์ปาน 
 30. นายณัฐภัทร สุขแสนไกรศร 
 *** 31. นายอนุภัทร ทองยอดปราสาท  
 
 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 3  (M13) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 

(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 12) 
 (โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 13) 

   

                          ล าดับที่                ชื่อ                         นามสกุล 
  1.   นายกิตติธัชฐ์ เจียรสกุลไชย  
 2. นางสาวนนทิยา ธนพลปัญญากุล  
 3. นายจิรวัฒน์ แก้ววิลัย  
 4. นายธนวินท์ แข็งแรง  
 5. นายกันตณัฐ สิงหเดโช  
 6. นางสาววรรัตน์ เชี่ยวชูกุล  
 7. นายยศธร กลิ่นผกา  
 8. นายธัช เบญจศิลารักษ์  
 9. นายภานุวัฒน์ ดอกด ี  
 10. นายณัฐวุฒิ สีธิสอน  

11. นางสาวสุกฤตา จันทรประเสริฐ 
12. นายอนพัทย์ ปาณฑะผลิน 
13. นางสาวสุกัลฑา คล้ายมาก 
14. นายชลชาติ สุขอุทัย 
15. นายอภิญญาธร รักษาสัตย์ 
16. นางสาวปิยะฉัตร สงบสมัย 
17. นายรวิท ตู้ชัยอมร 
18. นายวิภูธาดา ปานฉาย 
19. นายชัชนันท์ ศาสนะประดิษฐ 
20. นางสาวอภิญญา สังข์แก้ว 
 

/21.  นายจิรภัทร… 
 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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  สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 3 (M13) (ต่อ) 
 

                      ล าดับที่                ชื่อ                        นามสกุล 
 *** 21. นายจิรภัทร ศรีเหรา 
 22. นายปภังกร ศิลานิล 
 23. นางสาวพรหมพร นิจภากรกุล 
 *** 24. นายภูมเดชา สุวรรณรัตน์ 
 25. นายณภัทร วัฒนปฤดา 
 26. นายภาคิน จ้าปาค้า 
 27. นายวชิรวิทย์ หล้าหิบ 
 28. นายโมกข ์ มาอาจ 
 *** 29. นายนนทกร กล้าแข็ง 
 *** 30. นายอธิพัฒน์ ก้าแหงเดชพล 
 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 4  (M14) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 

(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 12) 
 

                          ล าดับที่               ชื่อ                         นามสกุล 
 1. นายวรัญญู วงศ์ธรรมสถิต  
 2. นายธีรภัทร ตะเภาทอง  
 3. นายเมธัส ณ นคร  
 4. นางสาวพานชนก มีทอง  
 5. นายพงษ์พิสุทธิ์ เกตุพันธุ์  
 6. นายโชคเจริญ หีบเพชร  
 7. นายพงศ์สรร วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์  
 8. นางสาวพิชญาดา ลีลาวัฒนานันท์  
 9. นางสาวนิชาภา อยู่ยืน  
 10. นายณัฐพร พรมเสน  
 11. นายธนทัต ทศกิจ 
 12. นางสาววรรณพร สุวรรณรัตน์ 
 13. นายนลวัตต์ วีรสุถิระนาวิน 
 14. นายสุริยะฉาย พูสุวรรณ 
 15. นายดลภัทร เลิศวิริยจิตต์ 
 16. นายปฏิญญา แป้นนอก 
 17. นายต้องธรรม จันทร์ทิพย ์
 18. นางสาวบัณฑิตา ราษฎร์นิยม 
 *** 19. นายศรันยทัศน ์ คันธจันทร์ 
 *** 20. นายชนพัฒน์ ก้านทอง 
 *** 21. นายนัฐกิตติ ์ แสงศรีเพชร์ 
 22. นายนพณัช วงษ์ค้า 
 *** 23. นายสุกฤษฏิ์ จึงสมาน 
 24. นางสาวอัญชิสา ประเสริฐนิธิบูรณ์ 
 

/25.  นายวิฑูรย์... 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 
ห้องท่ี 4  (M14) (ต่อ) 

 
                         ล าดับที่                 ชื่อ                        นามสกุล 
 *** 25. นายวิฑูรย์ สุภาเดช 
 26. นางสาวภิรญาณ ์ ตรีพนากร 
 *** 27. นายพิทยา สุธีรวุฒิ 
 *** 28. นายพีระพรหม มั่นอ่วม 
 *** 29. นายธารา จิโรภาส 
 *** 30. นางสาวจารุวรรณ ธาระนิธิ 
 31. นายศุภกฤต แก้วบุดดา 
 
  
 *** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 5  (M15) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 

 

                           ล าดับที่              ชื่อ                         นามสกุล 
   1. นายศุภณัฐ มะลิขาว  
  2. นางสาวณิชาภัทร ด้ารงค ์  
  3. นายณัฐภัทร ภัทรธัญญา  
  4. นายธนากร โบกค้า  
  5. นายสุทิวัส ธารอาร ี  
  6. นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์โสม  
  7. นายประกาศชัย เรืองลือ  
  8. นางสาวนภาภัทร พูลเจริญ  
  9. นายกรวิชญ์ ชาวเหนือ  
  10. นายศาสนพนธ์ หมื่นโภค  
  11. นางสาวปวันรัตน์ เพ็งสวย 
  12. นายณภัทร วงศ์สุวรรณ 
  13. นางสาวญาณิศา มณีวงศ ์
  14. นายชานนท์ จงสมจิตต์ 
  15. นางสาวปิยะฉัตร มอญมีเพ็ชร 
  16. นายกิตติพงศ ์ ทองศิร ิ
  17. นางสาวพิชชานันท์ ครั่งเนียม 
  18. นายวิทวัส นามค้า 
  19. นายรัฐธานิน หวังวัฒนากูล 
  20. นายกษิดิศ ภิญโญสวัสดิ์สกุล 
  21. นายธราดล ภูธราดล 
  22. นางสาวศศิธร เรืองธัญญ์นิธิ 
  23. นายนฤบดินทร์ อนันต์มณีศรี 
  24. นายรวีโรจน์ แสงสิทธิ์ 
                        *** 25. นายธัญพิสิษฐ์ พฤกษ์ศิริไพบูลย์ 
 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 
ห้องท่ี 6 (M16) 

(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 
   

                          ล าดับที่               ชื่อ                        นามสกุล 
  1. นายสหรัฐ เอนสาร  
 2. นายอธิบดี สมคะเณย ์  
 3. นายตราตา เลาหะพฤฒิสาร  
 4. นายสุกฤษฎิ์ไชย หอมกระจาย  
 5. นางสาวบัณฑิตา อาจเอื อ  
 6. นายสิปปวิชญ์ แก้วภูมิแห่  
 7. นายธเนศวร ทิวแก้ว  
 8. นายปณิธิ แสนขาว  
 9. นายเชื่อมั่น เหล่านพคุณดีเยี่ยม  
 10. นางสาวณัฏฐณิชา สุขชัย  
 11. นางสาวรินรดา สัสดีเดช  
 12. นายธนวัฒน์ โพธิ์เตี ย 
 13. นายธีรเมธ ชาติทองค้า  
 14. นายศราวิน จาดเอี ยง 
 *** 15. นายธนกฤต แจ้งสุข 
 16. นายพร้อมยศ ป้อมทองค้า 
 17. นายนนท์ปวิธ จันทร์ละออ 
 18. นายแทนธรรม ใจสม 
 19. นายเดวิด เชง 
 *** 20. นายกมลภพ สาระสันต์ 
 *** 21. นายณัฐเมศร ์ ธนธรรมศิษฐ์ 
 *** 22. นางสาวจิดาภา มหากุศล 
 

/23.  นายวรณัฏฐ์… 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 6  (M16) (ต่อ) 
      
                         ล าดับที่            ชื่อ นามสกุล 
 23. นายวรณัฏฐ์ ขวัญแก้ว 
 24. นายธนวิชญ์ อยู่เย็น 
 *** 25. นายฉัตริน แย้มกลีบ 
 *** 26. นายปรีชาญาณ สุธรรมพร 
 27. นายณัฐดนัย จงหมั่น 
 *** 28. นายธัฌฌา สุวรรณรัตน์ 
  
   
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 

ห้องท่ี 7  (M17) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 

   

                      ล าดับที่                 ชื่อ                        นามสกุล 
  1. นายปัญญวิช ฉิมวัย  
 2. นายวรเดช โพธิ์รัง  
 3. นายกรภัทร์ แกล้วกสิวทย์  
 4. นายไกรวิทย์ พันธุ์จินดาวรรณ  
 5. นายพีรพล เยาวพักตร ์  
 6. นายสุปรีชา คงสุข  
 7. นายศุภชัย ช่วยเรือง  
 8. นายสุภเวช เเก้วเขียว  
 9. นายจักรกฤษณ์ เพชรมะโน  
 10. นายณัฐวุฒิ พรหมพฤกษ์  
 11. นางสาวปัณฑิตา สุดรักษ์ 
 12. นายหัสดิน ซิบเข 
 13. นายวีรภัทร เขียวพอ 
 14. นายพีรภาส สุระสรางค์ 
 15. นายพฤฒิพงษ ์ นิธิกุลตานนท์ 
 16. นายสหรัฐ สัมฤทธิ์ 
 17. นายธนาธาร บุญสัย 
 18. นางสาวกัญญาภัค วรารักษพงศ ์
 *** 19. นายพีรณัฐ บุญแต่ง 
 20. นายธีรภัทร์ เทียยี่ 
 21. นายกรวิชญ์ รติพรรณพงศ ์
 22. นายวรินทร์พงศ์ ภู่แส 
 23. นายชยพล รักด ี
 *** 24. นายฉัตรชัย มัทย์พงษ์ถาวร 
 25. นายก้องกวี ฉายารัตน์ 
 

/26. นายศิวกร...  
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาเครื่องกล 
ห้องท่ี 7  (M17) (ต่อ) 

     
                      ล าดับที่         ชื่อ นามสกุล 
 26. นายศิวกร คลังกลาง 
 *** 27. นายปกรณ ์ วันดี 
 28. นายพัฒน์ภูม ิ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 
 29. นางสาวดนยา ศิริพานิช 
 30. นายพีรวัส โกสิต 
 31. นายพิชิตชัย ประมวล 
   
 
 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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ท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก               
ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์   

 

นักศึกษา  ปวช.  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์   ท่ีสอบคัดเลือกได้ให้รับทราบและปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

         1. วันอังคารที่  2  เมษายน  2562    ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

  2. วันศุกร์ที่  5  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.   
           นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้องเพชราวุธ ชั น 8  อาคาร 62 แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม และ
เตรียมเงินสด  เพ่ือจ่ายค่าเครื่องมือ  ค่าชุดฝึกงาน  ค่าชุดนักศึกษา  ค่าถ่ายรูป  ตามรายละเอียด  ดังนี  

สาขา จ้านวนเงิน  (บาท) 
เครื่องกล ชาย     7,620.00 

หญิง    7,120.00 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชาย   10,520.00 

หญิง  10,020.00 
โยธา ชาย   11,520.00 

หญิง  11,020.00 
  *** ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการตามข้อ2 จะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้     
                      (มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไปแล้ว  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       

 3.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 

1. ศึกษาข้อมูลการขึ น   
ทะเบียนนักศึกษาใหม ่

- ซื อเอกสารขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ชั น 1 อาคาร TGGS       
  เพ่ือศึกษาข้อมลูการขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียน และ การช้าระเงิน 
  (จ้าหน่ายตั งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป) 

2. ช้าระเงิน 
   (ประมาณ 20,450.-บาท) 

- เข้าระบบช้าระเงินและพิมพ์ใบรายงานช้าระเงินไปติดต่อช้าระเงินที่เคาน์เตอร์ 
  ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)  ระหว่างวันที่ 4-12  เมษายน  2562 

3. เข้าระบบขึ นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม ่

- เข้าระบบขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที ่http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขประจ้าตัว  
 ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้น  
  ทะเบียนใหม่  หลักฐานส้าหรับการขึ นทะเบียนนักศึกษา อาทิ ส้าเนาหลักฐาน 
  การศึกษา   ส้าเนาบัตรประชาชน   ส้าเนาทะเบียนบ้าน   รูปถ่ายนักศึกษา    
  ให้งานทะเบียนและสถิตนิักศึกษา   วันจันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562 

 
/หมายเหตุ   นักศึกษาทุกคน… 
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หมายเหตุ   นักศึกษาทุกคนจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  คือ   เมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีผล
การเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3  ไม่ต่ ากว่า 2.50    โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจากใบ ปพ.1:3  เท่านั้น        

กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้      
ต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)   สายวิทย์ - คณิต   หรือก้าลังศึกษาอยู่

ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั นปีที่ 4 (ม.4)  สายวิทย์ – คณิต     โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 (ม.4)   สายวิทย์ – คณิต  แล้ว  ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   ไม่ต่้ากว่า 2.50  เท่านั น  และถ้าภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าคะแนนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

  
  4.  วันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2562 
       เวลา  08.30  น.    -    นักศึกษาปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั น 8  อาคาร 62   
      เวลา  13.00  น.     -    พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่ก้าหนด 
 

     5.  วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  2562 
                      เวลา  08.00 – 16.00  น.  - อบรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ชั น 8 อาคาร 62   
       เวลา  16.30 – 18.00  น.  - รับชุดฝึกงานและเครื่องมือ ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  
           ชั น 8  อาคาร 62 
 

       6. วันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  2562   เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี  1/2562 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   2  เมษายน  2562 
 
 
 
                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                                          คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 


